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“A mais bela coisa que podemos vivenciar é o
mistério. Ele é fonte de qualquer arte verdadeira e
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emoção, aquele que não pára mais para pensar e
não se fascina, está como morto: seus olhos estão
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Albert Einstein
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RESUMO
INTRODUÇÃO: Cantar é a mais natural e antiga forma de fazer música. Sua arte e
ciência no ocidente é o resultado de séculos de estudos e práticas de cantores e
professores de canto. Há alguns anos a voz cantada bem como os cantores tem sido
objeto de pesquisa na produção do conhecimento fonoaudiológico, caracterizando
uma aproximação entre as duas áreas. No entanto, considerando-se a distância
teórico-metodológica, bem como a natureza distinta das áreas de conhecimento
humano envolvidas, a Música enquanto arte e a Fonoaudiologia enquanto ciência da
saúde e a grande heterogeneidade da população de cantores, o estudo surgiu da
necessidade de investigar a temática da voz cantada, o perfil dos cantores e a interrelação dessa população com a fonoaudiologia. OBJETIVO: pesquisar a voz cantada
o perfil dos cantores e a inter-relação dessa população com a Fonoaudiologia.
METODOLOGIA: estudo exploratório, transversal descritivo, quantitativo. Foram
incluídos na amostra cantores solistas, cantores de coral, cantores populares,
cantores líricos, profissionais e amadores sem limite de idade de ambos os sexos,
residentes em Curitiba e região metropolitana.Para a coleta de dados foram aplicados
questionários semiestruturados em quatro eixos: dados de identificação; perfil
profissional; formação musical e atuação fonoaudiológica em voz cantada. Após a
apresentação do estudo e a assinatura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido. RESULTADOS: quanto aos dados de identificação a amostra foi
composta por 999 cantores com idade média de 40,81 anos; mínima de 14 anos e
máxima de 86 anos; com Desvio padrão = 16,39. Sendo 668 (66,8%) do sexo feminino
e 330 (33,0%) do sexo masculino; residentes em Curitiba 790 (79,0%) e 209 (20,9%)
na região metropolitana; com tempo médio de atuação de 14,16 anos; mínimo de 1
ano e máximo de 73 anos. Houve predomínio do sexo feminino na população
estudada o que caracteriza a atividade do canto como feminina. Quase metade da
população estudada possui formação superior não referente ao canto o que indica que
além da demanda vocal de suas profissões, ainda são cantores em corais amadores
que comumente não apresentam problemas vocais que afetem o canto. Quando
ocorrem problemas de saúde que afetam o canto, o otorrinolaringologista ou o clínico
geral são procurados. A procura pelo fonoaudiólogo ocorreu apenas quando
associado ao otorrinolaringologista, pois os cantores associam o fonoaudiólogo com
a voz falada e a quase totalidade dos pesquisados não procura o fonoaudiólogo para
terapia ou orientação em voz cantada. CONCLUSÕES: Através desse estudo podese concluir que a distância teórica e metodológica das áreas, a falta de conhecimento
por parte da população de cantores sobre a atuação fonoaudiológica em voz cantada
e o senso comum de que o fonoaudiólogo trabalha com os distúrbios da fala tem
interferido na inter-relação entre as áreas do canto e da Fonoaudiologia. PALAVRASCHAVE: Voz Cantada. Inter-relação. Fonoaudiologia.
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ABSTRACT
INTRODUCTION: Singing is the most natural and ancient way of making music. His
art and science in the West is the result of centuries of study and practice of singers
and singing teachers. A few years ago the singing voice and the singers has been the
subject of research in the production of speech therapy knowledge, featuring a
rapprochement between the two areas. However, considering the theoretical and
methodological distance, and the distinct nature of human knowledge areas involved
in music as art and speech therapy as a science of health and the great heterogeneity
of the population of singers, the study arose from the need of investigate the issue of
singing voice and interrelationship of this population with speech therapy.
OBJECTIVE: To investigate the singing voice and the perception of the singers about
the interrelationship of this population and the area of communication disorders:
Speech Therapy. METHODS: exploratory, descriptive cross-sectional quantitative.
They were sampled solo singers, choir singers, folk singers, opera singers,
professionals and amateurs with no age limit of both sexes, living in Curitiba and
metropolitan área. For data collection semi-structured questionnaires were applied in
four areas: identification data; professional profile; Music training and speech
therapists in singing voice. After the presentation of the study and signing the Informed
Consent and Informed. RESULTS: regarding the sample identification data consisted
of 999 singers with an average age of 40.81 years; minimum 14 years and maximum
of 86 years, with standard deviation = 16.39 and 668 (66.8%). And females and 330
(33.0%) were male; residents in Curitiba 790 (79.0%) and 209 (20.9%) in the
metropolitan area; with an average operating time of 14.16 years; minimum of 1 year
and a maximum of 73 years; There was a predominance of females in the study
population which characterizes the activity of the corner as a female. Almost half of the
population has higher education not related to corner indicating that in addition to the
vocal demands of their professions, are still singing in amateur choirs that commonly
have no vocal problems affecting the corner. When there are health problems that
affect the singing, the ent specialist or general practitioner are sought. The demand for
audiologist occurred only when associated with ent, for the singers associate
audiologist with the spoken voice and almost all of the respondents do not seek therapy
or speech therapist for guidance on singing voice. CONCLUSIONS: Through this study
we can conclude that the theoretical and methodological range of areas, the lack of
knowledge among the population of singers on the speech therapists in singing voice
and common sense that the speech therapist works with the spoken disorders has
interfered in interrelationship between areas of singing and speech therapy.
Keywords: Singing voice. Interrelation. Speech therapy.
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1.INTRODUÇÃO

Cantar é a mais natural e antiga forma de fazer música (ZIMMER, CIELO e
FERREIRA, 2012). A arte e a ciência do canto no ocidente são o resultado de séculos
de estudos e práticas de cantores e professores de canto, englobando conhecimentos
de acústica, anatomia e fisiologia da voz e do corpo humano, técnica vocal, estilos e
escolas de canto (GONÇALVES, 2013). Pois, “a voz humana não só é a chave para a
comunicação humana, mas também serve como o principal instrumento musical”
(BENNINGER, 2011, p. 111). Por esse motivo, o interesse pela música e pelo canto
tem-se estendido às diversas áreas do conhecimento humano (IMFELD et al., 2009;
LUDERS et al., 2013; MIENDLARZEWSKA e TROST, 2014 e KAMIOKA et al. 2014).
Na Fonoaudiologia, área que atua nos distúrbios da comunicação humana, há
alguns anos a voz cantada e os cantores tem sido objeto de pesquisa na produção do
conhecimento fonoaudiológico. Nessa área, o cantor é classificado

como

um

profissional da voz, juntamente com atores, radialistas, professores, e profissionais
de telemarketing (GOMES, 2014). Dessa forma, a categorização “Profissionais da
voz” incluiriam não só cantores e atores, mas também o clero, professores,
recepcionistas, pessoal de vendas, médicos, e qualquer outra pessoa cuja capacidade
de ganhar a vida é impactado negativamente pela perda de qualidade vocal e
resistência (SATALOFF, 2001) ”.
Para Fortes et al., (2007) “a voz é um instrumento essencial na vida de diversos
profissionais”. Porque, “além de ser mecanismo de comunicação interpessoal
importante, a voz assume também o papel de ferramenta principal de trabalho para
determinadas categorias profissionais” (SILVA,2013). No entanto, é preciso considerar
que entre os profissionais que foram agrupados na categoria de “profissional da voz”
o único ator social que se utiliza da voz como um instrumento musical é o cantor e por
esse motivo possui especificidades relacionadas à sua atividade musical de canto,
afinal é essa atividade que o define como profissional da Música e não como um
profissional da comunicação.
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Autores como (Richter e Echternach, 2011, p.549) argumentam

que

“o

tratamento e os cuidados de cantores por parte dos profissionais da saúde requer
conhecimentos específicos, bem como uma definição de tratamento adaptado as
necessidade desse grupo especial de pacientes, cuja existência depende do uso de
sua voz”. No mesmo sentido, autores como (García-López e Bouzas, 2010, p.141),
ressaltam que “ a voz cantada representa um subgrupo especial dentro do campo
da voz ”. Autores da área de saúde como Costa (2000), questionam essa categorização
argumentando que “não nos parece correto colocar professores, atores, cantores,
leiloeiros, pregadores, locutores, telefonistas e recepcionistas, entre outros, em uma
mesma categoria, como premissa para diagnóstico e tratamento de suas dificuldades
vocais (COSTA et al., 2000, p.129). O profissional de saúde especialista em voz
cantada deveria possuir conhecimento multidisciplinar que o fizesse sentir-se seguro
tanto para a reabilitação quanto para o aperfeiçoamento vocal mesmo na ausência de
patologias (PINTO, 2012).
Além disso, é preciso considerar a distância teórico-metodológica das áreas de
conhecimento envolvidas, o Canto, enquanto arte musical e a Fonoaudiologia
enquanto ciência da saúde. Para (Pedroso,1997, p.2) “a Fonoaudiologia é uma ciência
que tem como objeto de estudo a comunicação humana em suas manifestações
normais e patológicas”. A afirmação desse autor está em consonância com a Lei n.º
6.965, de 09 de dezembro de 1981 que regulamenta a profissão de fonoaudiólogo, na
qual encontra-se a definição das atribuições do fonoaudiólogo que englobam: a
atuação em pesquisa, na prevenção, na avaliação e na terapia fonoaudiológica na área
da comunicação oral e escrita, voz e audição, bem como em aperfeiçoamento dos
padrões de fala e da voz.
Para autores como Freire e Passos (2005) a Fonoaudiologia tem ampliado cada
vez mais suas possibilidades de diálogo com outras áreas do conhecimento. De acordo
com (Freire e Passos, 2005, p.40), “sempre que nos remetemos aos primórdios da
Fonoaudiologia, é inevitável pensarmos na cumplicidade e nas inspirações que ela foi
buscar em outras fontes de saber”. Segundo essas autoras a Medicina, a Linguística,
a Educação e a Psicologia teriam ocupado e ainda ocupariam, o papel de interlocutoras
na formação da estrutura teórica e metodológica da Fonoaudiologia. No mesmo
sentido Mancopes et. al. (2009), ressalta a interdisciplinaridade como uma
característica da área de distúrbios da comunicação, indicando a vocação da
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Fonoaudiologia para o diálogo com outras áreas de conhecimento humano, como por
exemplo, Araújo et al., (2000), Coutinho et. al. (2003), Mendes, Costa e Nem (2005),
Varandas, Campos e Motta (2008), Vans et al. (2012), Fonoaudiologia/Odontologia;
Ruas e Souza (2005), Bervian e Rodigues (2010), Fagundes et al. (2011)
Fonoaudiologia/Otorrinolaringologia; Pinheiro e Cunha (2004) Fonoaudiologia/Psicanálise.
A aproximação entre as Ciências da Saúde e a área musical tem sido
amplamente estimulada tendo em vista o lugar de destaque que a arte da Música
ocupa na cultura humana. Sendo assim, as atividades musicais tem sido objeto de
pesquisa e de discussão nas ciências da saúde, como exemplo, pode-se citar a
dissertação de mestrado de Souza (2013) “ Música e Saúde uma arte a serviço da
Ciência Médica” no qual a autora realiza uma revisão de literatura sobre essa temática.
Em toda a revisão de literatura que antecedeu ou acompanhou a realização do
presente estudo não foi encontrado na literatura nenhuma tese, dissertação ou artigo
nacional sobre a inter-relação da população de cantores com a Fonoaudiologia.
Embora o referencial teórico da literatura nacional e internacional sobre a atuação
fonoaudiológica com a voz profissional seja amplo FARGHALY e ANDRADE, 2008).
Levando-se em conta a grande lacuna sobre a temática da inter-relação entre a
população de cantores com a Fonoaudiologia, a heterogeneidade e a complexidade
dessa população, através desse estudo foi realizada a investigação sobre a voz
cantada, o perfil da população de cantores e a inter-relação com a Fonoaudiologia.
Ao final desse estudo pretende-se responder as seguintes questões:

1.

Quais as características e o perfil da população de cantores de Curitiba e região

metropolitana em relação a: idade, sexo, formação acadêmica, formação musical,
saúde vocal?
2.

De que forma dá-se a inter-relação da população de cantores com a

Fonoaudiologia?

Quanto a hipótese a ser verificada nesse estudo ela pode resumir-se no seguinte
enunciado: “ A distância teórica e metodológica das áreas, a falta de conhecimento
por parte da população de cantores sobre a atuação fonoaudiológica na voz cantada
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e o senso comum de que o fonoaudiólogo trabalha com os distúrbios da fala, tem
interferido na inter-relação entre as áreas do canto e da Fonoaudiologia”.
Este estudo se justifica pela necessidade de pesquisar-se as características e o
perfil da população de cantores e a inter-relação entre essa população e a
Fonoaudiologia, porque o mesmo fornecerá subsídios para que a inter-relação entre
as duas áreas possa ser aprimorada, contribuindo com o crescimento científico de
ambas: Canto e Fonoaudiologia.

OBJETIVO GERAL

Pesquisar a voz cantada na produção do conhecimento científico nas Ciências
da Saúde, nas Ciências Humanas e nas Artes; o perfil da população de cantores e a
inter-relação dessa população com a Fonoaudiologia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Pesquisar as características da população de cantores de Curitiba e região
metropolitana (Colombo, Pinhais e São José dos Pinhais), em relação às variáveis:
idade, sexo, formação acadêmica, formação musical, saúde vocal.

No primeiro capítulo intitulado “A

voz cantada” é apresentada a revisão de

literatura em voz cantada e suas subdivisões. Para a realização da revisão levou-se
em consideração a população estudada, procurou-se contemplar os subtemas
associados as atividades desenvolvidas por essa população: Técnica Vocal; Canto
lírico; Canto popular; Diferenças entre canto popular e canto lírico; Cantor lírico e o
cantor popular; Formação de cantores; O cantor profissional e o cantor amador; Canto
coral; Diferenças e similaridades: voz falada e voz cantada.
Neste capítulo meu objetivo foi, além de apresentar a revisão da literatura na
temática da voz cantada, demonstrar, por meio da literatura, a complexidade da
atividade de canto e suas particularidades enquanto atividade musical que tem na voz
um instrumento que, através de treinamento respiratório e vocal pode ser utilizado
para fins musicais, além da comunicação humana, e que isso é uma prática que
acompanha a humanidade desde os seus primórdios.
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No segundo capitulo, apresenta-se a metodologia utilizada, o local de realização
do estudo, os aspectos éticos, a casuística, o método e o método estatístico utilizado.
No terceiro capítulo, apresenta-se os resultados e a discussão.
No quarto capítulo, apresenta-se a conclusão do estudo.
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1 REVISÃO DA LITERATURA
2.1 A VOZ CANTADA
É na voz humana que se encontra a fonte sonora mais natural e antiga com a
qual se pode produzir música (CAMARGO BARBOSA E TELES, 2007). No mesmo
sentido, Zimmer, Cielo e Ferreira (2012), afirmam que “a voz é o meio natural que
possibilita a produção musical e a laringe o instrumento musical mais primitivo.”
Para Gusmão, Campos e Maia (2010), a laringe, através da voz cantada, foi o primeiro
instrumento musical utilizado pelo ser humano”.
Para autores como Pinto (2001), o canto está tão interligado ao Homem que as
suas origens se perdem na antiguidade e antecedem até mesmo o desenvolvimento
da fala, pois a voz é considerada como o primeiro instrumento musical e, dessa forma,
não existe cultura humana, independente do seu grau de evolução, que não tenha
praticado ou que não pratique a atividade musical através do canto. Dessa forma,

sua evolução acompanha e retrata a história política, social e cultural do mundo,
(OLIVEIRA, 2000). Sendo assim, o canto manifesta-se como expressão
artística do ser humano em sua totalidade corporal e musical, revelando as
riquezas e sutilezas melódicas características de estilos composicionais
diversos correspondentes a épocas onde cantar recebe as influências dos
momentos culturais e históricos de cada período, bem como, de seus
compositores (AMATO, 2007).
Para autores como Koelsch (2011), o canto está imbricado à natureza humana,
pois ao longo da história da humanidade as pessoas têm praticado e apreciado a
atividade musical por meio da voz. Isso, se deve ao fato de que a música sempre fez
parte da tradição e da vida (NISHIMURA et al., 2006). Até porque a arte musical já
nasce com o homem, que desde o útero materno convive com os elementos da
linguagem musical, através do ritmo representado pelas batidas do coração da mãe,
(CORREIA, 2009). Sendo assim, a voz enquanto instrumento musical está disponível
na infância e quando estimulado corretamente, o repertório vocal é fundamental para
o desenvolvimento musical da criança (RAPOSO, 2009). Isso, explicaria o fato das
canções terem primazia nas práticas musicais de muitos grupos culturais (ESTIVAL,
2006).
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Segundo Pimenta (2013), quando inserida em um contexto musical, a voz
humana seria um instrumento único e peculiar. Porque, cantar faz parte da existência
humana, pois as pessoas cantam motivadas pela necessidade de expressar-se
sentimentalmente, materializando sua subjetividade (OLIVEIRA, 2012). Para essa
autora o corpo humano é o instrumento musical ideal para se fazer música. Porque
durante o canto, o cantor vivencia diretamente os elementos musicais como, por
exemplo, o ritmo, a altura e a intensidade, sendo o próprio corpo o instrumento de
execução e produção musical, justificando assim a grande importância atribuída a voz
cantada, pelo fato dela sempre ter um papel importante nas nossas vidas (FONSECA,
2011).
Além disso, o canto não seria somente o som vocal, mas, seria a mais alta
expressão do sacrifício, porque a sua existência seria fruto da acústica, dos esforços
do cantor, da respiração e dessa forma, cantar seria sacrificar parte da própria vida,
tendo em vista que seria uma expressão do próprio sopro vital (ULLOA, 2009). Talvez
por isso, a voz cantada seja considerada uma das mais belas formas de expressão
(GUSMÃO, CAMPOS e MAIA, 2010).
No que diz respeito às emoções Pereira (2008), aponta para o fato de que a
expressão das emoções na voz cantada não aconteceria de forma aleatória, pois
estariam organizadas de acordo com a linguagem musical, a fim de respeitar os
vários parâmetros musicais envolvidos, por exemplo, o tempo musical, a manutenção
do vibrato, o respeito ao ritmo e a manutenção da afinação.
Por esse motivo a arte do canto e a sua pedagogia é fruto de uma grande
diversidade de fundamentos teóricos que estão diretamente relacionados aos
processos e mecanismos imbricados na produção vocal (CAMPOS, 2007).
Para Zimmer (2011), a voz seria o resultado do som produzido pela vibração
das pregas vocais quando da passagem do ar pela laringe e pela modificação da
coluna de ar com o som modificado pelas cavidades de ressonância, como por
exemplo, a própria cavidade orofaríngea onde estão situados os articuladores.
Para Pinto (2012), a voz cantada é fruto de um processo elaborado e delicado
de coordenação entre vários sistemas. E, dessa maneira, a arte do canto envolve
diversos recursos do aparelho fonador, (PRESTES et al., 2012). Um desses recursos
está relacionado ao profundo conhecimento da fisiologia, mais precisamente com a
fisiologia da mudança de afinação vocal que envolve uma complexa interação entre
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as vias respiratórias, laringe e estruturas supralaríngeas do mecanismo de fala,
(TANG, BOLIEKE e RIEGER, 2008).
A respeito da fisiologia do canto, para autores como Nunes et al., (2009), é
bastante comum que cantores realizem ajustes envolvendo a farínge, a região
supraglótica e que também utilizem uma maior mobilidade vertical da laringe,
objetivando o aumento do volume vocal, o ganho de projeção ou mesmo criando
condições para executar vocalmente um gênero musical específico. Dessa forma,
cantores experientes conseguem manter as qualidades principais da sua voz tais
como: timbre, homogeneidade e extensão em situações bastante variáveis (DRAHAN,
2007).
Referindo-se às implicações da atividade musical do canto Mota et al., (2010),
alertam para o fato de que para que a arte do canto possa ser praticada é necessário
resistência e vigor vocal, pois somente assim o potencial vocal poderá ser utilizado
plenamente, porque, a emissão da voz envolve órgãos, músculos e ressoadores, e
acontece durante a passagem do ar pelas pregas vocais. Sendo imprescindível que a
mente, o físico e a emoção se tornam uma unidade no momento da busca de um som
vocal de boa qualidade, ansiando conforto, técnica correta e a melhor interpretação
para o canto, tornando-se uma vivência da corporeidade (BRAGA e PEDERIVA,
2008).
Ainda, em relação às exigências que o canto faz ao cantor, o autor Amato (2007),
argumenta que a arte do canto exige do cantor um conhecimento profundo bem como
a compreensão dos órgãos relacionados com a produção da voz e cada uma de suas
funções, também exige o conhecimento do controle de sensações que se durante a
atividade do canto, essas sensações devem ser conscientemente estudadas e já são,
estudadas e explicadas por diversas áreas, como a Música, Otorrinolaringologia e a
Fonoaudiologia. Outro tipo de exigência que o canto faz ao cantor é o perfeito controle
da sua respiração e o entendimento da importância das funções dos músculos do
abdome e do diafragma durante a produção do som da voz cantada.
Convém lembrar que a voz, como parte integrante do corpo humano, está sujeita
a oscilações de ordem orgânica e emocional. Por esse motivo, o desenvolvimento da
habilidade vocal para o canto pressupõe um treinamento técnico vocal que propicie
ao aprendiz a segurança necessária à execução musical (MANGINI, 2014). Porque,
segundo Melo e Andrada (2008), cantar é uma ação que exige do cantor grande
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demanda de energia física e controle emocional. E, por esse motivo o aquecimento
realizado através de exercícios respiratórios e vocais é imprescindível ao cantor antes
da utilização da voz no canto (QUINTELA, LEITE e DANIEL, 2008). Tudo isso aliado
a prática correta da técnica vocal.

2.1.1 Técnica vocal:

De acordo com (Gonçalves, 2013, p.43), " os avanços científicos, trazidos pela
era do Iluminismo do século XVIII, incutem a preocupação ou curiosidade de tentar
perceber, que estruturas anatômicas e mecanismos fisiológicos poderão explicar a
produção vocal”. Essa autora esclarece que o início desse interesse pela fisiologia
da

voz forneceu as bases para o marco seguinte na pedagogia vocal e no

desenvolvimento de uma técnica vocal com base no conhecimento cienífico,
Gonçalves apud Pacheco (2004) refere que Garcia, em seu tratado de canto de 1847
- Traité complet sur l’art du chant – publicado em Paris, já embasava sua pedagogia
do canto em conhecimentos de anatomia e fisiologia da voz cantada. Segundo essa
autora, o tratado de Manuel Garcia é considerado um marco histórico na história da
pedagogia do canto, pois seria fundamental para o rápido desenvolvimento de uma
metodologia para o ensino do canto. Porque, simultaneamente, a escrita dos tratados,
emergiria, também, uma série de compêndios elaborados por vários professores de
canto, através dos quais eram fornecidos exercícios e recomendações para a
instrução do canto. Como exemplo, pode-se citar vários métodos vocais que
chegaram até os dias de hoje e que ainda são utilizados no ensino do canto, tais como:
Método Prático de Canto de Nicola Vaccaj, Giuseppe Concone, Lütgen e O Teórico e
Prático Método Vocal de Mathilde Marchesi.
Também ressaltando a importância das contribuições do professor de canto
Manuel Garcia, Sacramento (2009) aponta para aquela que é historicamente
considerada como a sua maior contribuição científica para a técnica vocal e a própria
medicina: a invenção do laringoscópio. Em 1854 Manuel Garcia inventou o
laringoscópio permitindo pela primeira vez a observação da laringe em funcionamento,
ainda que com limitações”. E reafirma, assim como Gonçalves (2013) e Pacheco
(2004) que o livro de Garcia, Noveau Traité sur l'Art du Chant, publicado em 1856, terá
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sido provavelmente o primeiro método de técnica de canto que realiza, ainda que de
modo muito embrionário, a aplicação do conhecimento científico à técnica vocal.
Da mesma forma, Pacheco (2004) esclarece que:
O primeiro grande trabalho de Garcia como autor foi sua Mémoire sur la voix
humaine, enviada para a academia francesa de ciências em 1840. Esse
trabalho é uma descrição de suas teorias sobre a formação dos registros e
timbres na voz cantada, bem como sobre suas diversas aplicações nos
diferentes tipos vocais. Este serviu como base para seu Traité complet sur
l'art du Chant, parte I de 1841. Nessa primeira parte, o autor mostra os meios
para se desenvolver a voz adequada para cantar a música daqueles dias. Na
segunda parte de 1847, ele discute interpretação musical e a aplicação das
técnicas do primeiro livro.Depois que inventou o laringoscópio em 1854,
Garcia escreveu uma exposição de suas observações com esse instrumento:
Physiologícal observations of the human voice. Em 1856, ele publicou seu
Nouveau traité Someire sur l'art du chant, que é, basicamente, o tratado de
1841, com mais omissões do que alterações. Esta edição foi reimpressa em
1872 (Pacheco, 2004, p.20).

A influência acadêmica e científica de Garcia permanece até os dias de hoje,
pois ele lançou os fundamentos da técnica vocal utilizada por muitos cantores líricos
e das escolas de canto europeias que tiveram a influência de suas descobertas
científicas, sendo amplamente aplicadas na pedagogia do canto.
Autores como Nogueira Júnior et al., (2007) em seu artigo sobre a história da
otorrinolaringologia informa que o primeiro uso descrito com sucesso do espelho para
examinar o funcionamento da laringe não foi feito por médico, mas pelo professor de
canto espanhol Manuel Garcia em 1854. Esse autor descreve que o professor de canto
Manuel Garcia:
“com um pequeno espelho utilizado por dentistas e iluminação adequada ele
pôde ver o funcionamento de suas próprias cordas vocais com a respiração e
vocalização. Ele publicou vários livros sobre voz e desenvolveu sua própria
técnica laringoscópica” (NOGUEIRA JÚNIOR et al., 2007, p.698).

Contribuindo dessa forma com o embasamento da técnica vocal em critérios de
anatomia e fisiologia. Em função disso a para autores como Gurry (2014) a influência
de García na pedagogia vocal contemporânea estaria em evidência atualmente.
A técnica vocal é uma ferramenta poderosa na construção de um instrumento
tão complexo como a voz. Essa prática tradicional dos cantores é tão importante que
pesquisadores da Otorrinolaringologia investigam a aplicação da técnica vocal
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utilizada por cantores para o tratamento das disfonias (CARROL, 2000). Na
Fonoaudiologia, a técnica vocal é utilizada com fins terapêuticos (MAIA et al., 2010).
Estudar técnica vocal é um caminho que deve ser trilhado, sem que se possa
evitá-lo, por todos aqueles que querem estudar canto (CIOROMILA, 2011). Para essa
autora a obtenção de uma técnica para qualquer ação diária, não seria simples e isso
incluiria a busca por uma técnica eficiente para o canto erudito, porque o aprendizado
da técnica vocal não se resumiria a ouvir explicações e repetir várias vezes uma
determinada instrução, mas seria resultado de uma pesquisa diária, bastante intensa
e sempre objetiva, exigindo reflexão crítica, muita leitura de matérias que ofereceriam
informações sobre o canto.
Rondina (2005), faz uma importante observação sobre a preparação vocal. Essa
autora afirma que a preparação vocal se destinaria a um tipo determinado de voz
para que esta tenha condições de realizar produções sonoras que não são comuns a
utilização da voz na vida cotidiana. E, sendo assim, essa autora ressalta que “o
treinamento dos exercícios deve promover o desenvolvimento fisiológico dos
músculos e órgãos articulatórios responsáveis pela produção vocal, trabalhando-se
então uma técnica vocal para esses fins”.
A técnica vocal é uma ferramenta que torna possível aos cantores alcançarem o
máximo de eficácia na voz com a vantagem de conseguir-se um gasto mínimo de
energia (GARCÍA-LÓPEZ E BOUZAS, 2010). Autores como Magri, Stamano e
Camargo (2009) justificam esse fato, pois para estes autores a voz seria o resultado
das atividades de diversas estruturas que funcionariam conjuntamente e dessa forma
assumiriam outras funções, por exemplo, da respiração para a fonação. Da mesma
forma, Antunes (2010) refere que prática da técnica vocal que compreenderia desde
exercícios respiratórios e de vocalização propriamente ditos seria importante pelo fato
de ser resultante da interação entre fluxo aéreo expirado pelos pulmões com as pregas
vocais em movimento de adução.
Desse modo a técnica vocal é uma prática que antecede a utilização da voz para
o canto. Nesta prática tradicional entre os cantores líricos e alguns cantores populares
profissionais e amadores de canto coral, predominam os aspectos musicais, pois os
exercícios de técnica vocal tem como um de seus objetivos trabalharem as
dificuldades encontradas no repertório musical. Sua base é a anatomia e fisiologia da
voz, principalmente, nos cursos de bacharelado e licenciatura em canto. O
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treinamento respiratório que envolve a utilização e o domínio dos músculos da
respiração, principalmente o diafragma e a emissão do som vocal musical,
acompanham os cantores por toda a vida, sendo uma prática diária. Cantores
treinados estudam a melhor maneira de empregar um maior volume de ar nos pulmões
(TAVANO, 2011).
Um dos resultados comprovados cientificamente através de estudos realizados
em outras áreas das ciências da saúde e encontrados na literatura internacional é que
o treinamento vocal através do canto, aperfeiçoa a força muscular respiratória em
geral, mesmo em não cantores com um quadro de saúde bastante complexo como o
da quadriplegia (TAMPLIN, et al., 2011). Além disso, entre as diferenças mais
consistentes está a presença de vibrato e formante do cantor (BROWN, ROTHMAN,
SAPIENZA, 2000).
Por ser a voz cantada resultante de treinamento vocal realizado com muita
disciplina, a qualidade da voz caracteriza-se por ser mais estável. Além disso, para
que o cantor possa melhorar esse parâmetro e por consequência sofrer menos
influências de fatores externos, é importante que o cantor tenha um bom controle
auditivo, uma técnica apropriada, além de perfeita propriocepção, pois esta auxilia as
coordenações musculares (ANDRADE et al., 2007).
O treinamento vocal propicia um maior controle sobre a qualidade vocal,
incluindo os ajustes do trato vocal (velofaringe, faringe, laringe) afim de conseguir
modificações no timbre vocal, como por exemplo, a maior presença ou ausência de
metal na voz (HANAYAMA et al., 2009). Outro importante ganho com a prática da
técnica vocal é a estabilidade de laringe durante o canto, o que não ocorre em cantores
sem treinamento vocal (HOWARD, 2009). Sendo assim, atribui-se ao treinamento
vocal em cantores a responsabilidade por manter a flexibilidade, a regularidade e a
simetria dos movimentos das pregas vocais, bem como à longevidade nas vozes
cantadas treinadas (CASSOL e BÓS, 2006).
O canto é uma atividade que envolve aspectos físicos e musculares, portanto,
são necessários treinos adequados (LEITE et al., 2004). Até porque a manutenção da
saúde vocal é um processo complexo, mesmo em cantores profissionais
(CASTELBLANCO et al., 2014).
A respeito da complexidade do canto, Amato (2007), ressalta que a complexa
arte de cantar é resultado do treino baseado na produção de um som musical
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agradável, sustentado pela respiração utilizada adequadamente e de qualidade
correspondente ao estilo empregado, pois o canto exige um controle muscular
excepcional, sendo o resultado de um sinergismo extremamente elaborado. Até
porque cantar demanda um amplo consumo energético (GUIRINGHELI e GUEDES,
2010). Por que o cantor treinado tem a capacidade de sobressair-se ao som de uma
orquestra sem fazer uso de amplificação sonora como o microfone e sem prejudicar
seu aparelho fonador. Desta forma, obtém uma voz clara, com brilho, rica em
harmônicos, com boa articulação e vibrante (GUSMÃO, CAMPOS e MAIA, 2010).
Referindo-se à emissão do som vocal durante o canto, autores como Fernandes,
Kayama e Ostergren (2012), ressaltam que o som vocal durante o canto jamais deve
ser apoiado na laringe ou anasalado, ou serem produzidos com interferência da língua.
Os cantores devem se concentrar no relaxamento da língua, dos lábios e de todos os
músculos do trato vocal envolvidos na fonação. Para esses autores, é necessário que
não se realizem ataques tensos ou golpes de glote. Dessa forma, é imprescindível que
se produza o som de forma natural, mantendo o efeito legato por meio da produção
vocal bem empregada e de uma respiração bem conduzida. Se o sistema respiratório
for utilizado de forma equilibrada, e se não houver problemas na laringe, faringe, palato
e articuladores, a voz fluirá facilmente como a voz que produz o vibrato natural,
Autores como Amato (2007), chamam a atenção para o fato de que o aparelho
fonador do cantor necessita se ajustar realizando posições diversificadas com
precisão, dependentes de um trabalho meticuloso, que busca proporcionar ciência e
produção sonora com beleza e estética, produtos de um ouvido educado, de finura e
de elevado grau de tenacidade. A observação das sensações relacionadas a esses
ajustes contribui para o aumento proprioceptivo do cantor em relação à forma como
está utilizando seus músculos respiratórios, bem como o seu aparelho fonador, pois a
utilização correta e consciente dos aparelhos e sistemas envolvidos na produção da
voz cantada se faz necessário para evitar problemas vocais, porque “o uso incorreto
da voz pelo cantor pode prejudicar sua saúde vocal” (MORETI et al., 2011, p .149).
O recurso pedagógico mais utilizado pelos professores de canto para conseguir
o aumento proprioceptivo de um cantor é através de exercícios práticos envolvendo as
técnicas respiratórias que objetivam a correta utilização e a consciência
imprescindíveis referentes ao curso da respiração, da prática de vocalizações e
conseguintemente da impostação vocal propriamente dita. Principalmente, porque a
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apropriada produção dos sons vocálicos é um fator determinante para o
amadurecimento e a qualidade vocal, refletidas fundamentalmente no domínio da
afinação (AMATO, 2007). De acordo com Pettersen e Westgaard (2003) especialistas
da área de voz também reconhecem a importância da respiração e da importância do
seu papel enquanto geradora da pressão necessária para a produção da voz. Porque
a produção vocal nos seres humanos é possibilitada graças a existência de um sistema
respiratório pulmonar, equipado com diafragma, pulmões, laringe, vias aéreas
superiores e vários outros músculos além de estruturas ósseas e cartilaginosas. Esse
sistema tem a função principal de garantir a troca de gases entre o corpo e o ambiente
(CAMPOS, 2007). Então, entre os complexos processos psico-fisiológicos envolvidos
na prática de Canto, a respiração emerge como base estruturante (VALENTE, 2010).
Autores como Leite et al., (2004), esclarecem que, sendo o canto uma atividade
que envolve aspectos físicos e musculares, são necessários treinos adequados. Para
esses autores, além dos aspectos físicos e musculares referentes a respiração,
também, o aquecimento vocal é essencial para o cantor, independentemente de seu
estilo musical. O aquecimento vocal pode ser definido como um conjunto de exercícios
que oferecem flexibilidade aos músculos responsáveis pela produção da voz e
preparam a emissão para o canto.
Além do envolvimento de órgãos e aparelhos comumente ativados para a
produção do som vocal musical, outras funções e aparelhos são, também, ativados e
tem importante papel no treinamento vocal, tal como, o sistema auditivo, que envolve
áreas do cérebro não referentes a produção do som propriamente dito. Outras áreas
do cérebro também agem em conjunto para a produção e reprodução dos parâmetros
musicais de altura, intensidade e duração (ZARATE e ZATORRE, 2008; ZARATE,
WOOD; ZATORRE, 2010; KLEBER et al., 2013).
Para Loui (2015), cantar exigiria o uso e a eficiência dos sistemas auditivos e
motores que giram em torno da percepção e da produção vocal.
Outros autores como Halwani et al., (2011), alertam para o fato de que tanto a
estrutura quanto as funções do cérebro humano seriam afetados pelo treinamento
musical, isso ocorreria nos aspectos linguísticos e musicais. Esses autores afirmam,
ainda que indivíduos com formação musical vocal forneceriam um modelo útil para a
investigação sobre as adaptações neurais relacionadas aos processos envolvidos na
aprendizagem e no domínio vocal-motor.
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De acordo com Cioromila (2011), na vida cotidiana a respiração acontece
automaticamente, de forma inconsciente, porém, no canto, a respiração é um ato
consciente, com uma grande carga de importância. Para essa autora a respiração ou
o ato de respirar seria composto por três etapas: a inspiração, a retenção ou
suspensão e a expiração do ar.
Referindo-se aos tipos respiratórios utilizados encontra-se na literatura autores
como Oliveira (2000), após realização de monografia sobre esse tema nos fornecem
uma descrição completa dos tipos respiratórios possíveis de serem utilizados como
base para a respiração durante o canto. Segundo essa autora existiriam quatro tipos
básicos passiveis de serem utilizados no canto: a respiração clavicular ou superior; a
respiração média, mista ou torácica; a inferior abdominal e a completa, também,
denominada diafragmático abdominal ou costo-diafragmático-abdominal.
Se por um lado existem autores que afirmam a importância do treinamento para
a utilização da voz cantada por outro lado, autores como Mangini (2014), argumentam
que é muito importante que o trabalho com a voz cantada não se torne uma atividade
meramente mecânica. E para que isso não aconteça é necessário adotar uma
abordagem que se fundamente na fisiologia do aparelho fonador de forma a não
prejudicar a saúde vocal. Porque para esse autor o trabalho de canto quando bem
orientado, pode trazer ganhos vocais, como por exemplo, aumentar a potência da voz
e torná-la mais timbrada, tendo em vista a otimização das cavidades de ressonância,
o fortalecimento da musculatura, bem como a ampliação e a dosagem do suporte
respiratório, e também, o desenvolvimento da extensão vocal.
Em função disso, autores como Gava Junior, Ferreira e Andrada e Silva (2010),
ressaltam que cantar seria um ato que envolveria diversos recursos do aparelho
fonador e implicaria uma demanda significativamente maior quando comparada à
fala. Para autores como Camargo et al., (2007) na voz cantada, seriam usadas as
mesmas estruturas utilizadas para a produção da voz falada, mas a diferença
fundamental residiria na utilização de ajustes mais apropriados às necessidades do
canto. Entre estes ajustes está a utilização da musculatura abdominal durante a
respiração (THORPE et al., 2001).
Nessa mesma direção, outros autores como Silva e Luna (2009), também,
argumentam que, tanto a produção da voz falada como a produção da voz cantada,
necessita-se de estruturas anatômicas semelhantes, mas que em seu funcionamento
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são duas formas diferentes para o mesmo aparelho fonador.

Esse fato está

diretamente relacionado com a sustentação da coluna de sons, da manutenção da
igualdade do timbre vocal, da dicção, do fraseado e da interpretação, que ocorrem
somente na voz cantada (ANDRADE, FONTOURA e CIELO, 2007).
Na área fonoaudiológica, pesquisadores como Eugenio, Escalda e Lemos (2012)
apud Rodrigues (2001), consideram que a música é a arte de combinar sons
simultânea e sucessivamente, com ordem, equilíbrio e proporção dentro do tempo. A
afirmação desses autores é importante por definir o tipo de som vocal utilizado pelos
cantores, definindo a voz cantada como produto final baseado em regras musicais.
Nesse mesmo sentido Ishii, Arashiro, Pereira (2006), enfatizam que, cantores são
pessoas que conseguem acompanhar melodicamente peças musicais de forma
harmônica, utilizando-se para isso da voz, cuja emissão das notas musicais é
realizada com exatidão. As autoras ressaltam que para se atingir com exatidão a
emissão das notas musicais utilizando-se da voz cantada é preciso que sejam
cumpridos alguns pré-requisitos, como por exemplo, ter uma audição capaz de
reconhecer intervalos musicais e um funcionamento adequado do sistema fonatório.
O treinamento vocal é tão importante que faz parte da terapia vocal utilizada na clínica
fonoaudiológica (CIELO, NIUHES, e CRISTMANN, 2013). Inclusive, seus efeitos são
comprovados através de estudos específicos sobre seus efeitos na voz cantada
(MENDES et al., 2003), pois, a voz cantada não é resultado de um único órgão, mas
de um conjunto de estruturas que se coordenam (MELLO et al., 2013). E, na ausência
de treinamento vocal para alguns profissionais a voz passa a ser um problema quando
causa um desconforto e interfere de alguma forma nas atividades desse profissional
(MORAIS, AZEVEDO e CHIARI, 2012). Um dos problemas mais comuns é a
ansiedade. Os cantores podem aprender estratégias para ajudá-las a enfrentar seus
medos e livrar-se de grande parte da ansiedade (ROBERT, 2012). Isso, pode ser
solucionado através do treino vocal.

2.1.2 Canto lírico

De acordo com Aguiar (2007), “ é no início do Século XVI que começa a
emergir a ideia de compor uma obra capaz de unir poesia, drama e música”. Para
essa autora:
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A ópera nasce, portanto, da simbiose de ideias e da análise aprofundada de
alguns poetas e músicos italianos, procurando reviver o ideal da tragédia
grega, mas com as alterações que se impunham pelas características
inerentes à música e à dramaturgia do Pré-Barroco (AGUIAR, 2007, p. 10).

Referindo-se ao canto lírico, autores como Gusmão, Campos e Maia (2010),
ressaltam que “dentre tipos diversos, o canto lírico é reconhecido pela sua
estética particular, projeção vocal adequada, dinâmica e qualidade vocal agradável.
O canto lírico nasceu com a ópera e dadas as dificuldades de execução deste
gênero dramático teatral de canto, este exige longo treinamento, domínio técnico e
projeção vocal. Com o advento e o grande desenvolvimento da Ópera a partir de 1600,
a aspiração em ser um cantor solista sobrepuja todo mundo da música ocidental
(TAVANO, 2011).
A Ópera é o palco do virtuosismo vocal dos cantores líricos. É na ópera que o
canto lírico se solidifica como gênero de canto. Por esse motivo esse tipo de canto
requer treinamento prévio, pois as dificuldades do repertório operístico não condizem
com o cantar espontâneo característico, por exemplo, do canto medieval (HIGASHI,
2007).
No canto lírico utiliza-se a laringe como instrumento de excelência musical, onde
a articulação da palavra tem pouca importância. Geralmente não se utiliza
amplificação sonora eletrônica e os cantores possuem técnicas especiais para a
produção e projeção da voz. Este fato reforça a necessidade de formação musical
específica (OLIVEIRA, 2000). Até mesmo o ensino da respiração para o canto clássico
é cada vez mais focado fisiologicamente (COLLYER, KENNY, ARCHER, 2009).
Porque tanto para os cantores masculinos quanto para os femininos o canto lírico
requer sons bem mais agudos que os utilizados para a conversação (VIEIRA, 2003).
Acompanhando

o

desenvolvimento

de

suas

capacidades

técnicas

e

interpretativas vocais, torna-se indispensável que o cantor adquira aptidões relativas
às decisões sobre escolha de repertório, principalmente no canto lírico (BARRIGA,
2013). Como pré-requisito ou características é indispensável ao cantor lírico uma voz
potente e projetada, bem como um temperamento apropriadamente dramático e forte,
(GEORGES, 2012).
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Para Thomasson e Sundberg

(1999),

“os

cantores profissionais devem

apresentar bem controlados movimentos respiratórios afim de que estes movimentos
possam ser replicáveis ao repetir-se a mesma frase musical”.
As características singulares das vozes de cantores líricos, como por exemplo,
Enrico Caruso (1873-1921) foram responsáveis até mesmo pelo sucesso da indústria
fonográfica, pois as vozes de tenores, barítonos e sopranos em ópera foram gravadas,
sendo que até o início da Primeira Guerra Mundial quase todos os cantores de ópera
gravaram álbuns. Graças às peculiaridades dessas vozes apropriadas para o canto
lírico, foram vendidos 100 milhões de discos no mundo todo, até 1914, (GONZALEZ,
2000).
Para Gusmão, Campos e Maia (2010), “o formante do cantor é encontrado
geralmente em vozes com treinamentos específicos do canto erudito”. Para
esses autores a utilização da técnica lírica pelos cantores de ópera seria responsável
pelo fato de suas vozes apresentarem um pico espectral intenso e largo em torno de
3.000 Hz. De acordo com esses autores este pico proporcionaria aos harmônicos uma
maior amplitude e o agrupamento destes harmônicos ou seja, os formantes
possibilitariam o destaque da voz no canto lírico sobre o som da orquestra, o que não
ocorre no canto popular.

2.1.3 Canto popular

Diferentemente do canto lírico o canto popular possui elementos de
nacionalidade da cultura a qual faz parte. No caso do Brasil, mas especificamente o
canto popular brasileiro possui, assim como a música em geral, elementos da cultura
afro descendente, indígena bem como dos colonizadores europeus (TAVANO, 2011).
Dessa forma, no canto popular, o cantar é próximo da maneira como se fala, e a ênfase
recai sobre a interpretação (LEITE, DUPRAT e BUSCH, 2011). E, por essa razão,
cantores de música popular como os de pop, rock, samba, sertanejo entre outros,
deveriam ser mais estudados, pois cada estilo musical possui características próprias
(GONSALVES, AMIM E BEHLAU, 2010).
No canto popular, as palavras e a articulação assumem maior importância e a
voz é, em geral, amplificada por equipamentos eletrônicos, os quais podem
proporcionar recursos adicionais como eco, controle de graves e agudos, entre outros.
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Os cantores populares, utilizando-se destes recursos, não necessitam desenvolver
técnicas específicas de produção e projeção de voz (OLIVEIRA, 2000). Dessa forma,
o cantor popular está condicionado às influências culturais ligadas ao modismo
musical que pode ser representado por uma ou outra tendência (TAVANO, 2011).
Sendo assim, as diversas divisões e subdivisões dentro desse grupo, como sertanejo,
samba, axé e bossa nova suscitam muitas variações sobre comportamentos e
utilização da voz, muitas vezes motivadas pela necessidade de copiar determinada
forma de cantar que está na moda, criando formas artificiais e prejudiciais de utilização
da voz cantada (LEITE, DUPRAT e BUSCH, 2011).
Outra característica importante do canto popular é a utilização do microfone. A
esse respeito, Gonzalez (2000) esclarece que a utilização do microfone objetivando a
amplificação e a projeção da voz teria produzido mudanças significativas na maneira
de cantar e na própria concepção estética de cantar. Para esse autor é necessário
observar que na maioria das vezes, o cantor popular não dispõe das técnicas
necessárias para trazer a palavra a um alto nível de desempenho em termos de
expansão pulmonar, pressão e fluxo de ar, tonificação e relaxamento dos músculos
intercostais e faciais, ou outras técnicas de tradicionais do canto clássico.
Para Zampieri, Behlau e Brasil (2002) é preciso levar em conta que:

“Por exercer o papel de cover, ou seja, reproduzir sucessos de cantores
famosos, o cantor de baile na maior parte das vezes tende a imitar a
qualidade vocal dos grandes dolos, estabelecendo com frequência padrões
de abuso vocal. Ao contrário dos cantores líricos, que geralmente tem um
padrão estético vocal pré-determinado, o cantor popular de baile é tão mais
valorizado pelo público quanto mais se aproximar dos padrões estéticos de
cantores famosos, os chamados superstars” (Zampieri, Behlau e Brasil, 2002,
p.379)

No canto popular religioso que tem como objetivo a propagação de mensagens
doutrinárias por meio da música, muitas vezes os cantores, também, não se importam
com a qualidade do canto, pois a maioria desses cantores exerce a atividade do canto
durante anos sem nunca ter estudado canto (BARRETO et al., 2011).
Isso não quer dizer que cantores populares não procurem a técnica vocal e o
conhecimento referente às técnicas utilizadas no canto lírico.
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2.1.4 Diferenças entre canto popular e canto lírico
É importante salientar que uma das principais diferenças entre as vozes líricas e
populares está na forma como a ressonância vocal é utilizada, bem como, o domínio
técnico e característico do canto lírico, (TAVANO, 2011). Essa autora afirma que
cantada no português brasileiro, com vogais orais abertas, a música popular brasileira
caracteriza-se por possuir projeção e ponto de emissão diferente do canto lírico.
No treinamento de voz clássica, a busca não é por uma grande variedade, mas
para uma equalizada, consistente e de qualidade convencional (PABON, et al., 2014).
Esse objetivo é alcançado através do desenvolvimento da técnica respiratória
específica para o canto, por isso a propriocepção e a técnica respiratória tem sido a
base da técnica vocal do canto lírico sendo preconizada há séculos por muitas
gerações de cantores e professores de canto, (GAVA JUNIOR, 2010). Até porque o
canto lírico exige um desgaste físico muito maior se comparado a outras formas de
canto, (HEARTER E GUNTER, 2007).
A respeito das diferenças entre o canto lírico e o canto popular Zampieri, Behlau
e Brasil (2002) observam que:
São vários os estudos que apresentam as diferenças entre o canto popular,
com ajustes fonatórios próximos dos ajustes da fala, e o canto lírico, que exige
treinamento vocal prévio para adequação do volume e extensão vocal e que
tem como principais características o grande controle respiratório, a presença
do formante do cantor e um bom padrão de vibrato. Sabe-se que na maior
parte das escolas de canto a laringe tende a permanecer em posição baixa
no pescoço, estabilizada, mesmo nas frequências mais agudas sendo que as
mudanças de tom ocorrem basicamente pelo alongamento e encurtamento
das pregas vocais (Zampieri, Behlau e Brasil, 2002, p. 379).

Outros autores como Guzman et al., (2015), argumentam que todos os estilos de
canto popular afetam de formas diferentes a configuração do trato vocal, no entanto,
ressalta que o Rock seria a estilo musical que maior efeito teria sobre as configurações
do trato vocal principalmente na laringe e faringe.
No canto popular, muitas vezes mesmo que o treinamento faça parte de um estilo
vocal como no caso do canto Carnac indiano, não é incomum o aparecimento de
problemas de saúde vocal devido a utilização do registro agudo da voz nesse estilo
de canto (ARUNACHALAM et al., 2014).
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Outros autores como Rocha, Morais e Behlau (2012), afirmam que o tipo de
canto popular não exigiria treinamento vocal formal, pela proximidade de muitos estilos
aos ajustes de fala e sendo assim, levaria a uma baixa procura por aulas de canto. E
autores como Goulart, Rocha e Chiari (2012) apud Andrade, Fontoura e Cielo (2007),
salientam que “ cantores são pessoas que acompanham melodias de músicas com
harmonia por meio da voz, emitindo as notas musicais com exatidão”. Já para Moreti
et al., (2012) o cantor clássico teria uma maior percepção sobre sua própria voz.

2.1.5 Cantor lírico e o cantor popular

As características do cantor enquanto ator social tem sido influenciada por
aspectos culturais e históricos concernentes a época a qual desenvolveram suas
atividades musicais vocais. Sobre a perspectiva histórica a respeito desse ator social,
de acordo com Araújo (2012):
“As primeiras referências escritas na cultura ocidental ao cantor remontam aos
Poemas Homéricos, onde figura como personagem de grande relevo em
numerosas passagens. Embora não corresponda inteiramente à figura que
conhecemos, formada na tradição do bel canto, dela se aproxima em muitos
pontos que interessa aprofundar, pois são precisamente esses pontos comuns
que poderão ajudar a compreender o essencial do processo de indução de
emoção no público através da palavra cantada. Os pontos que os distinguem
são de menor relevância do que os que os aproximam, e prendem-se
sobretudo com o facto de o cantor no período da épica oral recitar e cantar
uma obra sua, ou de cuja génese depende em grande parte, enquanto o cantor
moderno executa uma obra a cuja composição é inteiramente alheio. No
período do belcanto, como sabemos, a própria possibilidade de intervenção
do cantor sobre o texto musical era muito ampla. Deixando de parte essa
importante diferença de competências, passemos à análise dos processos
comuns, que colocaram o cantor desde épocas recuadas até aos dias de hoje
num lugar de grande relevo, e a quem o público atribui capacidades vedadas
ao homem comum” (Araújo, 2012. p.45).

É importante observar que o cantor possui características bastante peculiares
que englobam fatores como a formação, repertório e a personalidade musical.
Geralmente os cantores líricos possuem disciplina no trabalho vocal, visto que
têm uma exigência em relação à qualidade vocal, (LEITE, DUPRAT, BUSCH, 2011).
Cantores eruditos têm maior preocupação e cuidados com seu instrumento de
trabalho preocupando-se mais com a fisiologia vocal, (GUSMÃO, CAMPOS, MAIA,
2010). Para (Bastos, 2014, p.60), “manifestações artísticas como o bel canto, a ópera
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e a música emprestam à voz as vestimentas dos sons, do sentido e da beleza,
tornando a fonte de prazer estético”.
Já os cantores populares começam suas atividades de maneira informal, muitas
vezes sem orientação ou estudo de canto, ao contrário dos cantores líricos,
(DRUMOND, VIEIRA, OLIVEIRA, 2011). Caracterizam-se por falta de informação, de
conhecimento, de preparo técnico e de orientação adequada sobre higiene vocal,
produção e uso da voz, por parte dos cantores (PENTEADO, ROSA e BARBOSA,
2008).
Cantores populares e cantores líricos em geral, possuem diferentes formações
musicais, diferindo também em suas técnicas, exigências vocais e na percepção de
suas próprias vozes, (MORETI, et al., 2012). Questões como preparo através da
técnica vocal, bem como hábitos de saúde geral e vocal ou os cuidados que possam
previnir problemas vocais não parecem ser importantes para os cantores populares,
(DRUMOND, VIEIRA, OLIVEIRA, 2011).
A não ser que o cantor popular busque uma formação técnico vocal advinda do
canto lírico, pois muitas vezes na falta de uma técnica vocal própria para o canto
popular, esse tipo de cantor busca formação vocal no canto lírico, principalmente,
quando se depara com “a falta de um pensamento formal sobre a técnica vocal e os
referenciais estéticos dirigidos para a utilização da voz na canção popular brasileira”
(MACHADO, 2007).

2.1.6 Formação de cantores
Um dos fatores que tem modificado o panorama da música popular no Brasil é a
abertura de cursos de bacharelado em música popular, tal como o curso de
bacharelado em música popular da Faculdade de Artes do Paraná atual Campus I da
Universidade Estadual do Paraná em Curitiba, Paraná. Bem como a busca por
professores de canto com formação específica de bacharelado em canto lírico ou
superior de canto da Escola de Música e Belas Artes do Paraná, atual campus II da
Universidade Estadual do Paraná.

Citando apenas dois cursos localizados em

Curitiba.
Na história da música é possível observar que o conhecimento referente ao canto
era passado de geração em geração pelos cantores que se tornavam professores das
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novas gerações de cantores. Atualmente no Brasil a formação em canto está ligada
diretamente aos cursos de bacharelado em canto nas universidades que possuem
institutos de artes que abrigam faculdades de Música Erudita, por exemplo, a antiga
Escola de Música e Belas Artes do Paraná (atual campus I da Universidade Estadual
do Paraná) e faculdades de Música Popular, como por exemplo, a antiga FAP
(Faculdade de Artes do Paraná) hoje campus II da Universidade Estadual do Paraná,
além de existirem cursos em conservatórios municipais e academias particulares. Em
relação ao cantor popular é importante ressaltar uma particularidade que o caracteriza,
o cantor popular em geral inicia a carreira profissional apoiado apenas no dom de
cantar, sem o desenvolvimento de técnicas do canto.
Já o aprendizado do canto clássico requer anos de treinamento, devido à sua
complexidade. Esta formação é dirigida a diferentes níveis do aparelho vocal: a fonte
de energia (pulmões), o vibrador (cordas vocais) e os ressonadores (cavidade
bucofaríngea) (LASSALLE et al., 2002). Por que existe uma relação direta e entre o
comportamento respiratório e a qualidade vocal (COLLYER, KENNY e ARCHER,
2011). Em outra direção, autores como Claudio (2012), afirmam que “a classificação
vocal é um fator de primordial importância na formação e progressão de carreira de
um cantor clássico. Ao contrário do cantor popular porquê “ o cantor popular em geral
inicia a carreira profissional apoiado apenas no dom de cantar, sem o desenvolvimento
de técnicas do canto” (ZAMPIERI, BEHLAU e BRASIL, 2002).

2.1.7 O cantor profissional e o cantor amador
Em relação ao uso da voz cantada, Gomes (2014), chama a atenção para o fato
de que alguns sujeitos dependem mais da voz do que outros em suas atividades
ocupacionais, pois a voz, em alguns casos, pode ser considerada como um
instrumento de trabalho, levando-se em consideração a sua importância em
determinadas atividades profissionais, como no caso dos cantores. Seguindo o critério
da profissionalização, pode-se afirmar que existem basicamente dois tipos diferentes
de cantores que podem ser separados em dois grandes grupos, os cantores
profissionais e os cantores amadores.
De acordo com Costa et al., (2006) a diferença reside no fato de que os cantores
profissionais obtêm seu sustento do canto, alcançando muitas vezes fama e
reconhecimento, e o cantor amador tem outra profissão e realiza a atividade musical
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do canto somente por prazer. Amando o canto de forma incondicional, esse tipo de
cantor possui como interesse alcançar a aceitação, ter companhia, aprender e
aventurar-se, e por essas características são denominados de cantores amadores. No
entanto, autores como Ribeiro e Hanayama (2005), referem que a prática do canto,
seja de forma amadora ou profissional, precisa de cuidados vocais adequados para
evitar a ocorrência de problemas vocais futuros. Para essas autoras, a prática do canto
exige alta demanda vocal independentemente da profissionalização ou do
amadorismo que caracterize a atividade do canto.
Em outra direção, autores como Castelblanco et al., (2014) argumentam que
cantores profissionais colocam uma demanda única em sua laringe, forçando os níveis
elevados de estresse físico frequentes. Essas demandas são mais do que a média
que uma pessoa coloca em sua voz através de uma quantidade moderada de fala
cotidiana.
Em pesquisas com cantores de ópera profissionais verificou-se que os mesmos
ativam uma grande quantidade de músculos envolvidos na respiração o que não
acontece, por exemplo, com estudantes de canto (PETTERSEN e WESTGAARD,
2003; PETTERSEN, 2005). A associação entre os músculos respiratórios envolvidos
durante o canto lírico e o efeito do estímulo emocional sobre a respiração de cantores
líricos, também, tem sido alvo de estudos, ( PETTERSEN e WESTGAARD, 2003;
PETERSEN et al., 2005; PETTERSEN, 2005; PETERSEN, 2006; PETERSEN E
BJORKOY, 2009).
Dadas as implicações inerentes ao canto profissional alguns autores como
Cioromila (2011), defendem a ideia da impossibilidade de se poder cantar de forma
profissional sem o conhecimento profundo de técnicas do canto.
Para autores como Mürbe, Roers, Sundberg (2011), a performance vocal é
influenciada diretamente pelos ajustes funcionais das estruturas envolvidas na sua
produção. Sendo o treinamento através da técnica vocal a única forma de domínio
destes processos fisiológicos.
Para Leite, Duprat e Busch (2011) é bastante claro que os profissionais da voz
dependem de um treinamento vocal específico e direcionado à sua demanda. Da
mesma forma o tipo e o modo respiratório são importantes para o uso profissional da
voz (CIELO et al., 2013).
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Em Castelblanco et al., (2014) encontram-se mais definições sobre o cantor
profissional. Essas autoras afirmam que cantores profissionais dependem diariamente
da sua saúde vocal para ter sucesso em suas carreiras, pois os cantores levam seu
instrumento com eles em todos os momentos, e é necessário que eles estejam
conscientes de como eles estão usando ou abusando de suas vozes em todos os
aspectos de suas vidas.
Os cantores com formação acadêmica baseada na formação de canto ocidental,
muitas vezes incluem vários exercícios respiratórios que incidem sobre o uso
adequado e fortalecimento dos músculos abdominais e do diafragma, bem como um
foco na postura ideal e suporte respiratório durante as duas tarefas de canto e da fala,
o que pode permitir que aqueles com treinamento vocal para produzir maiores gamas
de intensidades vocais, (AWAN e ENSSLEN, 2010).
Outra atividade musical vocal bastante difundida entre cantores é a prática do
canto em conjunto denominada canto coral.

2.1.8 Canto coral

Surgindo na Antiguidade grega, o canto coral tem sua raiz em tradições
folclóricas como o culto a Dionísio deus do vinho e do teatro, e atingiu seu máximo
desenvolvimento na música ocidental (CARMO, AMORIN e ANDRADE, 2012 apud
BEHLAU, REHDER, 1997). Dessa forma, o canto coral está presente em todas as
culturas, em muitas tradições folclóricas e tribais (CAMARGO, BARBOSA e TELLES,
2007).
Por proporcionar a um grupo de pessoas uma oportunidade de aprendizagem
musical, bem como de desenvolvimento vocal, integração e inserção social, o coro é
um espaço formado por diversas relações interpessoais e de ensinoaprendizagem
(AMATO, 2007). No mesmo sentido Souza, (2014) afirma que a prática coral na
comunidade tem um papel fundamental e configura-se como um espaço
sociabilidade

e

de

de

encontro. Talvez, por esse motivo a prática coral, enquanto

atividade musical, nunca se esgote independentemente do tempo e do momento
histórico.
Além de definirem o canto coral como uma modalidade de canto em conjunto,
Costa et al., (2006), ressaltam que o canto coral é aproximado com o canto erudito,
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no qual não se pode alterar a tonalidade da música. Ainda que um corista não alcance
determinada nota, a música de forma alguma pode ser alterada. Por isso, o aumento
do alcance vocal desses cantores é tão trabalhado. Segundo Mangini, (2013) a música
coral se baseia essencialmente na produção sonora do corpo humano.
Para autores como Coelho et al., (2013) o canto coral não se caracteriza apenas
pela prática em grupo, pois tem a diversidade como uma de suas principais características (COELHO, et al., 2013). De acordo com (MANGINI, 2013):

Quando praticado em grupo, o canto pode ser uma excelente ferramenta para
o desenvolvimento da integração interpessoal, da motivação dos praticantes,
da inclusão sociocultural e da educação vocal e musical (MANGINI, 2013, p.
116).

Simões (2012), “argumenta que todos os indivíduos têm potencialidade para
aprender a cantar” o que explicaria a grande procura pelo canto coral.
Para Costa et al., (2011) “a prática musical coral pode ser utilizado como recurso
terapêutico, educativo e transformador pelo fato de constituir uma forma de expressão
criativa”. Esses autores explicam que a palavra “Coro” teve sua origem na língua grega
derivando do grego Khoros significando, na antiguidade, uma reunião de pessoas que
entoavam cantos em conjunto e também, dançavam. Posteriormente, o termo teria se
generalizado, mas passando a designar apenas o canto coletivo.
Outro benefício importante imbricado a prática do canto coral é a preservação de
traços culturais de uma determinada etnia através da prática de cantos folclóricos
típicos, por exemplo, os cantos ucranianos folclóricos praticados em um grupo de
convivência de idosos que residentes ucranianos residentes em Nova York,
(TARNAWSKY, 2010).
Para Rosa (2005), “a pratica do canto coral ou canto coletivo faz-se notar no
cotidiano escolar das nossas crianças; na maioria das vezes, apenas nas atividades
recreativas, festas e datas comemorativas (Dia das Mães, Dia do Folclore)”.
A respeito dos integrantes da modalidade de canto coral (COSTA, 2011), salienta
que a maior parte dos corais em todo o mundo é formada por cantores amadores,
encontrados em escolas, igrejas, faculdades, bancos, comunidades, clubes e outras
organizações. Complementando, Costa, Maheirie (2003), salientam que:
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“a afetividade, postura central no sujeito musical, traz uma dimensão que se
objetiva no corpo, outra que implica numa seleção de pensamentos, e uma
terceira que se constitui em imagens, sem as quais não constituiríamos um
mundo “mágico”, atribuindo a esse fator a grande identificação das pessoas
com a atividade musical.

Na mesma direção Waslavick, Camargo e Maheire (2007) complementam afirmando
que:
“A atividade musical, enquanto integrante de uma cultura, criada e recriada
pelo fazer reflexivo-afetivo do homem, é vivida no contexto social, histórico,
localizado no tempo e no espaço, na dimensão coletiva, onde pode receber
significações que são partilhadas socialmente e sentidos singulares que são
tecidos a partir da dimensão afetivo-volitiva e dos significados
compartilhados. Desta forma, falamos de vivências coletivas e singulares da
música, sempre em meio ao contexto histórico-social (Waslavick, Camargo e
Maheire, 2007, p. 106)”

O que se identifica totalmente com a prática coral, tendo em vista as implicações
do fazer musical vocal em grupo.
Uma característica importante do canto coral é ressaltada por Rocha, Amaral e
Hanayama (2007), que aludem ao fato que esse tipo de canto é uma atividade que
pode ser realizada por pessoas de diferentes idades ou estilos, por meio do
agrupamento para a realização da harmonia de vozes. Outra característica
fundamental do coral é o fato dele poder ser subdividido em vozes, agrupadas de
acordo com a extensão vocal, sendo o regente o responsável por essa classificação.
(LEITE et al., 2004 pag.230 apud Perelló, 1975).
Quando exercido em grupo, o canto pode equivaler a uma primorosa ferramenta
para o incremento da relação interpessoal, da motivação dos praticantes, da inserção
social e cultural e da instrução vocal e musical. Sendo assim, caracteriza-se como
uma atividade de grande interesse, por suas probabilidades de emprego em vários
contextos, pelo baixo gasto material e pela promoção do exercício musical por meio
da utilização da voz cantada (FERNANDES, KAYAMA e OSTERGREN, 2012). Além
de ser importante aliado na educação geral e musical (ALDEGUER-PÉREZ, 2014).
Um dos benefícios do canto coral é o treino auditivo relacionado a identificação
das características particulares de cada naipe vocal, bem como a classificação da voz
dos participantes, o canto isolado dos naipes, em geral, não contribui de forma
acentuada com esse aprendizado, mas quando vozes de naipes diferentes cantam,
até mesmo não cantores se beneficiam desse treinamento durante a atividade musical
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do canto em conjunto ERICKSON (2015). Nesse sentido, a produção vocal cantada
manifesta-se como expressão artística do ser humano em sua totalidade corporal e
musical, revelando as riquezas e sutilezas melódicas características de estilos
composicionais e épocas. Revela-se também, dentro do universo musical, como o
principal elemento de caracterização de uma realidade sócio-cultural e como a
principal ferramenta de organização social humana, colaborando para uma
configuração historicamente datada de um povo ou etnia, (AMATO, 2007).
Segundo Toscano (2010), a atividade musical do canto coral foi responsável pela
preservação bem como pela divulgação do repertório para corais. Como exemplo,
pode-se citar o coral alemão que de acordo com Costa et al., (2006), surgiu no século
XVI com a Reforma Protestante realizada por Martinho Lutero, que, percebendo a
importância da música no culto divino, restabeleceu a prática do canto coletivo nas
cerimônias da igreja. Esses autores, explicam que a origem termo coral vem da
palavra alemã choral e que esse termo possui entre os alemães duas diferentes
definições: a primeira identificada com o canto gregoriano praticado nos cultos da
igreja católica romana e canto realizado durante os cultos nas congregações
protestantes, os hinos. O primeiro compreende os cantos e hinos cantados somente
pelo clero. Esses autores descrevem que o século VI ou VII o canto gregoriano
restringiu o privilégio da participação dos fiéis na liturgia e que a Reforma preconizada
por Lutero anulou o monopólio do clero e outorgou aos laicos o direito e o necessidade
de cantar na igreja. Graças à intervenção de Lutero e a sua reforma, o primeiro hinário
protestante do mundo foi publicado em Praga, em 1501, nascendo assim o coral
alemão. Diante do exposto se pode afirmar que o coral sofreu influência da escola
alemã, tendo sido moldada à liturgia latina. Atualmente os corais nas igrejas
evangélicas com descendência da igreja protestante cantam músicas de autores de
vários países e sofrem influência da cultura mundial globalizada.
De acordo com Souza, (2014) a presença de muitas atividades musicais de canto
coral pode ser explicada pela relação dos descendentes de imigrantes alemães com
a música, especialmente na tradição de coros sejam eles vinculados à igreja ou não.
Na América latina, a prática musical e o canto coral vieram, também, com os
colonizadores na liturgia das igrejas (GUARDA, 2001).
Da mesma maneira que a música composta em outros momentos históricos, o
repertório coral composto no início do século XX até a contemporaneidade demanda
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do regente um cuidado em relação às suas particularidades estilísticas e a procura
pela constituição de uma sonoridade coral adequada para a sua execução,
(FERNANDES, KAYAMA e OSTERGREN, 2012).
Assim como as formas e os estilos musicais, as sonoridades ao mesmo tempo
variaram no curso da história. A arte da música coral recebeu influências temporais,
geográficas e próprias da personalidade dos diversos compositores (COSTA et al.,
2006).
A atividade do canto coral é uma atividade musical complexa que leva em conta
vários fatores, por exemplo, as questões de prevalência e clareza de articulação, pois
um moteto renascentista ou um madrigal, do mesmo modo que as obras do tempo
Barroco, requerem um treinamento vocal que resulte em um som de pouco peso, vivo,
intenso, com um vibrato naturalmente diminuído. Em relação ao repertório coral
composto de Schubert até o tempo atual exige uma cultivo vocal apropriado para
produzir uma vasta variedade de colorações e sons (FERNANDES, KAYAMA E
OSTERGREN, 2007).
O repertório dos grupos de canto coral moderno e contemporâneo se caracteriza
estilisticamente pela liberdade que os compositores desses últimos 100 anos puderam
experimentar e que se revela em diversos aspectos como: os contornos melódicos
variados, as novas relações entre alturas, o vocabulário harmônico mais livre, os
planos rítmicos complexos, no uso da declamação (FERNANDES, KAYAMA E
OSTERGREN, 2012).
Vários autores destacam a utilização de movimentos corporais e exercícios
cinestésicos no ensaio coral e no ensino aprendizagem do canto em geral, pois os
mesmos podem ser utilizados para fortalecer e unir a técnica, a musicalidade, as
habilidades vocais e ainda, aumentar a expressão artística (BAYLEI, 2007; BRAGA e
PEDERIVA, 2008; MARTINOVIC-TREJGUT, 2010; NAFISI, 2013).
Uma das cobranças feitas aos cantores de coral, tendo em vista a interpretação
de determinado tipo de repertório, é a utilização de vibrato durante o canto. Ao
trabalhar a sonoridade, o regente precisa orientar seus cantores a cantar livre e
docemente, gerindo bem a respiração e tomando o cuidado para que a voz não soe
gritada ou áspera. O relaxamento físico e mental é essencial para tal produção
(FERNANDES, KAYAMA e OSTERGREN, 2012).
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Além dessa questão do vibrato, esses autores alertam para o fato de que numa
textura harmônica com muitas vozes, as dissonâncias peculiares da música
contemporânea tendem a se tornar confusas e dúbias se forem cantadas de maneira
muito densa, ou quando um ou outro naipe do coro canta sem o necessário foco na
voz. Dessa forma, para alcançar êxito no desempenho de obras contemporâneas de
estilos distintos, os cantores devem ampliar a flexibilidade vocal de forma competente
e que os tornem aptos a fazer ligeiras alterações no peso e no foco da voz.
Utilizando como critério o repertório musical pode-se classificar o coral em sacro
ou secular e popular ou erudito. Essas classificações podem se desdobrar em
subdivisões, como por exemplo, o coral sacro que pode ser representado por um coral
gospel americano, um coral sacro tradicional da igreja católica, um coro gregoriano ou
ainda, um coral da igreja presbiteriana alemã.
Quanto ao tipo de atividade coral os corais podem classificados em profissionais
ou amadores, (CARMO, AMORIN e DE ANDRADE, 2012). Do ponto de vista laboral
para (Costa et al., 2006) a maior parte dos corais em todo o mundo é formada por
cantores amadore s, encontrados em escolas, igrejas, faculdades, bancos,
comunidades, clubes e outras organizações. Esse fato não impede que desses
cantores sejam cobrados esforço e comprometimento na realização de suas tarefas
de coristas.
Os autores (FERNANDES e KAYAMA, 2011) afirmam que por muitos séculos,
cantores solistas e corais utilizaram diversas “cores sonoras” para a interpretação
de distintos estados psicológicos presentes em uma única canção ou em um único
ciclo de canções. Esses autores relatam que em função disso, um grande número de
idéias pedagógicas tem sido aplicado em busca dessa manipulação da sonoridade da
voz. Recursos técnicos como a cobertura da voz, a utilização de vogais misturadas,
sons sem vibrato e a manipulação da posição do palato mole e da língua têm sido
utilizados para descrever diferentes formas de se atingir a habilidade de mudança da
sonoridade vocal.
O coral deve procurar a harmonização das vozes para alcançar a sonoridade de
um grupo vocal homogêneo, pois a maioria dos corais de igrejas, comunidades,
escolas, faculdades e clubes, são formados por cantores amadores, (LOIOLA e
FERREIRA, 2010).
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A atividade coral pode ser realizada por pessoas de diferentes idades ou perfis,
que normalmente praticam o canto amador em busca de entretenimento, (COELHO,
et al., 2013). Porque o canto coral enquanto atividade musical é uma atividade muito
popular em várias culturas, sendo praticado em muitos países, pelo mais variado tipo
de pessoas, (KIRSH, et al., 2013).
Para Galvão (2006), “a reação humana ao discurso musical raramente é de indiferença. Isso traduz a experiência musical como uma experiência emocional
socialmente compartilhada”.
A prática do canto coral tras benefícios sobre diversos aspectos da vida e da
saúde dos cantores (CLIFT e HANCOX, 2001). Em relação à saúde vocal é possível
que em corais amadores não sejam oferecidos ao cantor a necessária técnica vocal
pela inexistência de um professor de canto, em função disso a classificação vocal
pode ser realizada erroneamente, o que pode trazer prejuízo a saúde vocal dos
cantores, (FERREIRA, et al., 2010). Nesse sentido é preciso observar que o cantor
que entra no coral possui particularidades que o distinguem de outros tipos de cantor
(LOIOLA e FERREIRA, 2010).
Os cantores integrantes de corais em geral são amadores e cantam por amor a
Deus e pelo serviço que está sendo prestado. Seu interesse é estar com seus amigos
passando mensagens por meio da música e muitas vezes não dão importância à
qualidade de seu canto, mas à qualidade de seu envolvimento. Esses cantores podem
participar do canto coral em uma ou várias igrejas durante anos ao longo de sua vida,
sem nunca estudarem canto ou fazerem uso de técnica vocal específica, (COSTA, et
al., 2006). Cantores, mesmo amadores, apresentam intensa demanda vocal quando
são somadas as horas de uso profissional da voz com o uso da voz no canto
(GOULART, ROCHA e CHIARI, 2012).
Em função disso, é muito importante que os cantores tenham uma correta
classificação vocal, pois advém disso à facilidade da emissão, o realce das suas
qualidades, evita cantar obras que não são adequadas e previne lesões e
enfermidades no órgão fonador (FERNANDES, KAYAMA e ÖSTERGREN 2007). Ou
seja, classificar corretamente é categorizar o cantor em seu naipe de voz, o que é de
grande importância para a saúde vocal do coralista, pois a estrutura anatômica das
pregas vocais de cada classificação vocal: soprano, mezzo soprano, contralto, tenor,
barítono e baixo, possuem particularidades que as distinguem umas das outras.
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Segundo Roers, Mürbe e Sundberg (2009), “há diferenças anatômicas laríngeas
consistentes entre cantores de diferentes classificações vocais, que são de relevância
para a faixa de afinação e timbre da voz”.
O canto coral é uma atividade musical que tem sido objeto de um amplo número
de estudos na área da Fonoaudiologia. Entre os diversos aspectos estudados pode-se
citar: extensão vocal, população, saúde vocal, entre outros, (Tabela 1).

2.1.9 Diferenças e similaridades entre voz falada e voz cantada

A linguagem oral pode ser materializada por meio de duas atividades humanas
significativamente diferentes na forma de realização e no objetivo, a fala e o canto.
Segundo Mota (2010), “o mecanismo básico para falar e cantar é o mesmo”.
No entanto, esse autor adverte que, mesmo existindo um único órgão e um mesmo
grupo muscular responsável pelas duas funções, há vários aspectos fundamentais
relacionados à produção vocal que diferem muito ao comparar-se a voz falada com
a cantada.
Já para autores como Almeida (2012) é importante ressaltar que “a voz seja ela
falada ou cantada, é o resultado da articulação dos órgãos que compõem o aparelho
fonatório humano, sendo assim um fenómeno sujeito a variações recorrentes de vários
fatores, como condições físicas, psicológicas, médicas ou de postura”.
Comparando voz falada e voz cantada Ferreira (2002), argumenta que “ o canto
comparado a fala é uma atividade de maior complexidade, para atender as exigências
de cada estilo musical, sendo por isso o cantor, comparado a um atleta da voz.
Para autores como Ferreira (2012):
Existem diferenças significativas no que respeita à voz cantada, relativamente
à voz falada. Embora sejam duas formas de utilizar o mesmo aparelho vocal,
existem diferenças perceptivas inerentes à audição que são facilmente
detectáveis, havendo inclusivamente explicações do ponto de vista acústico
que as comprovam. Na voz cantada, a fonação é mais sustentada e a
separação entre os parciais harmónicos é maior. A duração dos fonemas das
vogais é também maior na voz cantada bem como a intensidade (loudness).
Quanto à altura do som (pitch), este é normalmente superior na voz cantada,
embora possam acontecer casos em que, a escrita musical induza o cantor a
produzir uma frequência fundamental abaixo da que normalmente utiliza na
fala. A componente musical pode também significar uma diferença entre as
duas formas de utilizar o aparelho vocal, no sentido em que, tanto a nível de
pitch, de loudness ou mesmo de ressonância, há a introdução da percepção
da musicalidade que, normalmente não se encontra no discurso falado de
forma tão acentuada (Ferreira, 2012, p. 37)
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Cabe ressaltar que falar seria a forma mais utilizada e, também, a mais comum,
seu objetivo seria a interação através da comunicação. Sendo acessível à maior parte
das pessoas, pertenceria a área da comunicação humana.Porquê a voz e pessoa
formam uma unidade (SPAHN e VOLTMER 2011).
Para autores como Nunes et al., (2009) a voz seria um importante meio de
comunicação para o ser humano. Para esses autores não seria apenas a glote, mas
todo o sistema respiratório e toda a região supra glótica elementos fundamentais na
produção vocal. Na mesma direção Leite (2014), considera que a voz corresponderia
ao som que seria gerado pela aproximação e vibração das pregas vocais após a
pressão aérea subglótica que retornaria dos pulmões. Posteriormente, o som da voz
seria amplificado pelos ressonadores, que seria composto pelas estruturas
supraglóticas: boca, nariz e seios paranasais; sendo moldado pelos articuladores:
lábios, língua, palato, dentes.
Para Mota et al., (2010) “a voz é um componente de extrema importância nas
relações humanas e na comunicação interpessoal”. Mas, para esses autores, também,
do ponto de vista funcional, cantar seria essencialmente diferente de falar, pois as
evidências indicariam que seu controle central estaria em um local diferente no cérebro
e os músculos do trato vocal movimentar-se-iam também de maneira diferente nas
duas atividades. Da mesma forma, para Grillo e Penteado (2005) “a voz se faz
presente nos processos de socialização humana, como um dos componentes da
linguagem oral e da relação interpessoal.
A existência de diferenças no funcionamento dos órgãos fonadores definem os
aspectos divergentes entre a voz falada e a voz cantada (RIBEIRO e HANAYAMA,
2005). Entre essas diferenças podemos citar a hiperfunção supra glótica, uma das
características da voz cantada saudável (MAYERHOFF et al., 2014).
De acordo com Mota et al., (2010) “no canto, as habilidades fonoarticulatórias
são exigidas numa esfera muito maior que na fala. A capacidade respiratória tem de
ser aumentada e o controle da expiração e pressão finamente oposto à tensão da
prega vocal”. Valente (2010), esclarece que na respiração profunda realizada pelo
cantor com técnica respiratória específica para o canto o movimento para baixo
realizado pelo diafragma, aumentaria a dimensão vertical do tórax, o autor adverte que
essa modificação não poderia ser vista diretamente levando-se em conta que os
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ligamentos do diafragma estariam localizados atrás e dentro das costelas e, dessa
forma, o efeito causado pela movimentação diafragmática poderia ser visto, somente,
pelo deslocamento para fora do abdômen.Em relação a expiração o autor, explica
que enquanto o diafragma ascende, a distensão abdominal diminuiria.
Sobre o processo respiratório Amato (2007), afirma que o ato de cantar exige do
cantor o controle da respiração e o perfeito entendimento das funções dos músculos
do abdome e do diafragma para a produção vocal musical. Dessa forma, o canto está
condicionado a um controle muscular excepcional, porque seria o resultado de um
sinergismo extremamente elaborado, pois na emissão sonora durante o canto, o
aparelho fonador de cada cantor ajustar-se-ia às manobras precisas, que estariam
condicionadas através de um estudo meticuloso, que englobaria conhecimento e
produção do som musical com estética, frutos de um treinamento auditivo, da
inteligência e de perseverança por parte do cantor.
Na respiração na voz falada não se faz necessária a utilização de técnica
respiratória e a movimentação diafragmática e intercostal em geral é mais sutil. Outra
diferença básica entre fala e canto está no objetivo da utilização de ambas. Por
exemplo, na fala o objetivo principal é a comunicação ordinária e dessa forma os
falantes

estão

centrados

em

expressar

aquilo

que

pensam

e

sentem,

independentemente de o estarem fazendo da melhor maneira possível quanto ao
nível de qualidade vocal e dependem mais da compreensão do seu discurso. Não
têm a clareza da necessidade de trabalhar o aparelho fonador, ao contrário do cantor
(RONDINA, 2005).
Um aspecto importante que difere a voz cantada da voz falada é a necessidade
de classificação vocal (CASTAÑO, 2012). Outro aspecto que caracteriza a diferença
entre o canto e a fala é questão da fluência, pois a guagueira, resultado de problemas
na fluência da fala se manifesta apenas na fala. A gagueira é descrita como um
transtorno que se manifesta por rupturas involuntárias no fluxo do discurso, que
afeta a fala (DAMASCENO e FRIEDMAN, 2011).
A atividade de comunicação ou fala e a atividade musical ou de canto são tão
diferentes sobre diversos aspectos que até mesmo no processamento cérebral
ocupam áreas diversificadas.
Autores como Dias (2009) apud Kolb e Whishau (2002) e Sacks (2007),
apontam para a existência de casos de sujeitos afásicos, que teriam perdido a
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capacidade de falar, mas que a despeito desse fato, eram capazes de cantar. O que
evidenciaria que essas atividades não estariam relacionadas a uma mesma região
do cérebro. Nessa mesma direção Ribeiro, et al., (2012), afirma que “a voz é o som
mais complexo e sofisticado produzido pelo nosso corpo, sendo usada para
muitos fins, como a fala e o canto”. Sendo assim, as exigências que os cantores
colocam em seus mecanismos durante o canto com relação à articulação, respiração,
fonação são comprovadamente diferentes das demandas durante a fala normal
(COLLEEN e ZEINE, 2008).
Nas neurociências, autores como Zarate (2013), consideram que o “Canto
enquanto objeto de pesquisa oferece uma oportunidade única para examinar o
desempenho da música, pois o instrumento musical está contido inteiramente dentro
do corpo”.
Sobre as diferenças entre o canto e a fala, Amato (2007) afirma que cantar é
fundamentalmente diferente de falar, pois o comando principal fica em um local
distinto no cérebro e também, em relação à musculatura do trato vocal se movimenta
de modo desigual na emissão da voz cantada quando comparada com a emissão da
voz falada.
Para cantar, a preocupação dos profissionais do canto, ou daqueles que estão
estudando o canto, é como ter resistência física nas longas frases musicais
(CIOROMILA, 2011). Além disso, pesquisadores como Canal, (2013) indicam a
postura como um elemento que contribui decisivamente para a otimização e
realização de uma respiração eficiente e eficiente para o canto. Tradicionalmente foi
difundido por várias décadas que a melhor respiração seria a respiração
diafragmática: esse termo foi importado dos professores de canto e deles próprios, os
cantores, que passou a ser utilizada como regra de uma boa oratória, ou de um bom
cantor (RONDINA, 2005).
Na questão da similaridade entre a fala e o canto, de acordo com Pacheco,
Marçal e Pinho (2004), o canto e a fala são funções adaptadas, ou seja, o homem teria
aproveitado as estruturas do corpo humano usadas originalmente para outras funções
biológicas, tal como a respiração e a alimentação, para produzir o som vocal. Portanto,
falar e cantar seriam habilidades que o ser humano teria desenvolvido, (MACHADO,
2008).
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Em relação ao tratamento clínico da voz muitas vezes o profissional da saúde se
sente em desvantagem quando se confronta com um paciente cantor, se comparado
com um não cantor (MURRY, ZSCHOMMLER E PROKOP, 2008).

2.2. A VOZ CANTADA NA PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO EM
CIÊNCIAS DA SAÚDE, EM CIÊNCIAS HUMANAS E NAS ARTES.

Ao iniciar a leitura de estudos relacionados à produção de conhecimento, ou seja,
estudos de Revisão Narrativa ou de Revisão Sistemática da produção científica
nacional e internacional, pude identificar um grande interesse por parte de
pesquisadores de diversas áreas nesse tipo de estudo, seja na forma de artigos,
dissertações ou teses de doutorado. Além de identificar a grande importância desse
tipo de pesquisa para o desenvolvimento da produção científica, vislumbrei a
oportunidade que esse tipo de trabalho acadêmico oferece ao pesquisador de
aprofundar seu contato com a produção científica de sua área respectiva, criando,
também, a oportunidade de conhecer o trabalho realizado por outros pesquisadores,
além dos paradigmas que tem orientado a produção fonoaudiológica em voz cantada.
Ainda em relação ao interesse nesse tipo de trabalho, quero colocar que, talvez,
isso aconteça pelo fato de que tais estudos possibilitem a realização de pesquisas
enfocando o aspecto qualitativo da produção científica em separado, ou ainda,
pesquisas que permitam o enfoque de determinado tema, pois possuindo esse
diferencial, tais estudos permitiriam a caracterização e o delineamento de aspectos
importantes da produção científica de diversas áreas e das mais variadas temáticas.
Nesse contexto, foram encontrados estudos sobre produção do conhecimento
científico utilizando-se da Revisão Narrativa em áreas muito diversificadas, tais como:
enfermagem (Ravelli et al., 2009); fonoaudiologia (Berberian et al., 2009), Campanattiostiz e Andrade (2006), (Munhos et al., 2007), Silva e Friedmam (2010), Friedman,
Pereira e Pires (2010); abordando áreas afins como a fonoaudiologia e neurociências,
Vasconcelos, Pessoa e Farias (2009); em saúde pública Gomes e Nascimento (2006).
É importante salientar que o canto e os cantores têm sido objeto de pesquisa de
outras áreas que não correspondem às áreas de saúde, tradicionalmente
relacionadas com a voz, tal como a Otorrinolaringologia e a Fonoaudiologia.
Encontramos na produção do conhecimento científico, tanto nacional quanto
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internacional, artigos publicados em periódicos de áreas bastante variadas. Dessa
forma, a atividade musical, seja ela através do canto ou de um instrumento musical,
têm recebido atenção e dedicação especial de várias outras áreas do conhecimento
humano. Ao realizar a revisão de literatura científica pode-se encontrar artigos na área
de Psicologia Maheirie (2003), Galvão (2006), Waslavlck, Camargo e Maheirie, (2007),
Fonseca, et al., (2007), Costa (2011), Vilela (2011), Dellacherie et al., (2011), Erola e
Vuoskoski (2011), Lima e Poli, (2012), Schulze, (2012),Christiner e Reiterer (2013);
interdisciplinar Psicologia e Fonoaudiologia Mello, Maia e Andrada e Silva (2009); na
área da educação Duarte e Mazzoni (2006), Koelsch (2011), Souza (2014); da área
de otorrinolaringologia EIsenkraft et al., (2006), Mota et. al., (2010); de enfermagem
Ferreira et al., (2006), Leão e Flusser (2008); da antropologia Pinto (2001); das
neurociências com autores diversos: Muskat, Correa e Campos (1998), Muskat,
Correa e Campos (2000), Altenmuler et al., (2002), Brown et al., (2004), Bangert et al.,
(2006), Baumgartner et al., (2006), Sacks, (2007), Chen et al., (2008), Brattico et al.,
(2009), Berns et al., (2010), Alluri et al., (2012), Sel e Calvo-merino (2013), Kleber et
al., (2013) Elemans (2014); François et al., (2015); da física e da história Pereira, Reis
e Magalhães (2003), Vieira (2003); Moreira e Massarani (2007); nas artes cênicas
Oliveira (1999), Barros (2012), Machado, (2014). E, também, na fonoaudiologia
abordando a inter-relação entre fonoaudiologia e o canto Andrade, Fontoura e Cielo
(2007), essas autoras consideram importante o fato de que “há alguns anos a
fonoaudiologia passou a fazer parte do estudo técnico elementar do profissional
envolvido com voz cantada”, pois a saúde vocal é de suma importância, visto que leva
à longevidade da voz.

2.2.1 A voz cantada na produção do conhecimento fonoaudiológico nacional

Para Mancini e Sampaio (2006), um dos grandes desafios das profissões é
desenvolver um corpo de conhecimento que possua solides e que consiga
fundamentar e nortear a sua prática. Para essas autoras, graças ao aumento do
número de cursos de pós-graduação e o estímulo à produção científica, tem-se
observado um crescimento das publicações nas áreas de saúde.
Da mesma forma, à produção do conhecimento na temática da voz cantada na
Fonoaudiologia, pode-se observar um significativo aumento de pesquisas abordando
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a voz cantada nos últimos doze anos. No ano de 2004, foi realizado um primeiro
levantamento bibliográfico sobre voz cantada (ANDRADA, 2004). No qual se pode
aferir o desenvolvimento dessa temática. Posteriormente, em 2008 foi realizado um
novo levantamento que também apontou para um crescimento de trabalhos nessa
temática, inclusive aumentando o tipo de população estudada, (SILVA E BARBOSA,
2008).
Pesquisadores da Fonoaudiologia tem realizado pesquisas afim de entender as
implicações fisiológicas da produção vocal objetivando a manutenção da saúde,
PACHECO, MARÇAL e PINHO, 2004). Pode-e observar no (quadro 1), artigos com
temas relativos à temática da voz cantada coletados em periódicos fonoaudiológicos
publicados nos últimos dez anos.
QUADRO 1: PRODUÇÂO DO CONHECIMENTO FONOAUDIOLÓGICO SOBRE VOZ
CANTADA, 2004 a 2013.

ANO

AUTORES

2004

Cruz

2004

Leite et al.

2005

Rattay

2005
2005

Ribeiro e
Hanayama
Cassol e Bos

2006

Nishimura et al.

2006

Costa et al.

2006

Ishii, Arashiro e
Pereira

2007

Camargo,
Barbosa e
Teles
Rocha, Amaral,
Hanayama
Rehder e
Behlau

2007
2008

2008

Penteado, Silva
e Pereira

TÍTULO

PERIÓDICOS

Análise da extensão e tessitura vocal do
contratenor.
O canto nas igrejas: o estudo do uso vocal
dos coralistas e não coralistas.
A ciência fonoaudiológica e a arte do canto
coral.
Perfil vocal de coralistas amadores.

Revista Cefac

Canto coral melhora sintomas vocais em
idosos saudáveis.

Revista Brasileira de
Ciências do Envelhecimento
Humano
Revista Cefac

Características vocais do canto japonês nos
gêneros Enka e Mudo Enka.
Extensão Vocal de Cantores de Coros
Evangélicos Amadores.
Ordenação e resolução temporal em
cantores profissionais e amadores afinados
e desafinados.
Características da fonetografia em coristas
de diferentes classificações vocais.
Extensão vocal de idosos coralistas e não
coralistas
Análise vocal perceptivo-au ditiva e
acústica, falada e cantada de regentes de
coral.
Aspectos de religiosidade na saúde vocal de
cantores de grupos de louvor.

Revista Distúrbios da
Comunicação
Fono atual
Revista Cefac

Revista Cefac
Pró-Fono Revista de
Atualização Científica
Revista da Sociedade
Brasileira de Fonoaudiologia
Revista Cefac
Revista Distúrbios da
Comunicação
Revista Cefac

continua
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2008
2008
2008
2008
2009

2009

Mello e
Andrada e Silva
Penteado, Rosa
e Barbosa
Rehder e
Behlau
Quintela, Leite
e Daniel
Silva e Luna

2009

Penteado e
Penteado
Mello

2009

Mello et al.

2010

Júnior, Ferreira
e Andrade e
Silva
Ferreira et al.

2010

2010
2010

Leite, Duprat e
Busch
Loiola

2010

Mota et al

2010

Gonsalves,
Amim e Behlau
Ávila, Oliveira e
Behlau
Sousa, Andrada
e Silva e
Ferreira
Moreti et al.

2010
2010

2011

O corpo do cantor: alongar, relaxar ou
aquecer?
Perfil e saúde vocal de cantores de Cururu
Perfil vocal de regentes de coral do estado
de São Paulo
Práticas de aquecimento e desaquecimento
vocal de cantores líricos.
Análise perceptivo auditiva de parâmetros
vocais em cantores da noite do estilo
musical brega da cidade do Recife.
Percepção da voz e saúde vocal em idosos
coralistas.
Voz cantada e a constituição da relação
mãe-bebê.
Voz do cantor lírico e coordenação motora:
uma intervenção baseada em Piret e
Béziers.
Apoio respiratório na voz cantada:
perspectiva de professores de canto e
fonoaudiólogos.
Associação entre os sintomas vocais e suas
causas referidas em um grupo de coristas
da cidade de São Paulo.
Comparação de hábitos de bem estar vocal
entre cantores líricos e populares.
Coral amador: efeitos de uma proposta de
intervenção fonoaudiológica.
Disfonia em cantores: revisão de literatura.
Análise do grau global e tensão da voz em
cantores de roque.
Índice de desvantagem vocal no canto
clássico (IDCC) em cantores eruditos.
O uso de metáforas como recurso didático
no ensino do canto: diferentes abordagens.
Desvantagem vocal no canto: análise do
protocolo Índice de Desvantagem para o
Canto Moderno.
Intervenção fonoaudiológica em grupo a
cantores populares: estudo prospectivo
controlado.
Perfil da saúde vocal de cantores amadores
de igreja evangélica.
Produção fonoaudiológica sobre voz no
canto popular.

Revista Cefac
Revista Distúrbios da
Comunicação
Revista Cefac
HU Revista
Revista Cefac

Revista Cefac
Revista Cefac
Revista da Sociedade
Brasileira de
Fonoaudiologia
Revista Cefac

Revista Distúrbios da
Comunicação
Revista Cefac
Revista Cefac
Revista Acta Orl/Técnicas
em Otorrinolaringologia
Pró-Fono Revista de
Atualização Científica
Revista da Sociedade
Brasileira de Fonoaudiologia
Pró-Fono Revista de
Atualização Científica
Revista da Sociedade
Brasileira de Fonoaudiologia

2011

Goulart, Rocha
e Chiari

2011

Barreto et al.

2011

Drumond

2012

Prestes et al.

Desvantagem vocal em cantores de igreja.

2012

Desvantagem vocal no canto mapeado por
diferentes protocolos de auto avaliação.

Revista Codas

Dor em cantores populares.

2013

Paoliello,
Oliveira e
Behlau
Rocha, Moraes
e Behlau
Mello et al.

Jornal da Sociedade
Brasileira de Fonoaudiologia
Revista Per Musi

2012

Ribeiro et al.

2012

Moreti et al.

2012

Expressividade na opinião de cantores
líricos.
Identificação
de
problemas
vocais
enfrentados por cantores de igreja.
Influência da queixa e do estilo de canto na
desvantagem vocal de cantores.

Jornal da Sociedade
Brasileira de Fonoaudiologia
Revista da Sociedade
Brasileira de Fonoaudiologia
Jornal da Sociedade
Brasileira de Fonoaudiologia
Revista Cefac

Revista Cefac
Jornal da Sociedade
Brasileira de Fonoaudiologia
continuação
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2012
2012

2013

Carmo, Amorin
e de Andrade
Moreti, Pereira,
Gielow
Coelho et al.

Saúde da Voz de Coralistas sem Orientação
Vocal.
Triagem da Afinação Vocal: comparação do
desempenho de musicistas e não
musicistas.
Coralistas
amadores:
autoimagem,
dificuldades e sintomas na voz cantada.

Revista Brasileira de
Ciências da Saúde
Jornal da Sociedade
Brasileira de Fonoaudiologia
Revista Cefac
conclusão

No quadro acima pode-se observar uma variedade de temas relativos a voz
cantada. Ao observar-se a produção fonoaudiológica em voz cantada apresentada no
(quadro A) pode-se observar a existência do interesse fonoaudiológico em contribuir
com o canto e suas implicações. Demonstrando a existência de uma aproximação
entre Fonoaudiologia e canto, pois encontra-se na literatura fonoaudiológica estudos
enfocando vários aspectos da voz cantada.
No capitulo a seguir apresento os procedimentos utilizados para a realização
deste estudo.
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3.METODOLOGIA
Trata-se de um estudo exploratório, transversal descritivo, quantitativo.

3.1 LOCAL DO ESTUDO
O estudo foi realizado na cidade de Curitiba e região metropolitana, englobando
as cidades de Pinhais, São José dos Pinhais e Colombo nos locais de ensaio dos
corais e de atividade musical dos cantores: Univeridade Federal do Paraná,
UNESPAR - Campus I (Escola de Música e Belas Artes do Paraná) e Campus II
(Faculdade de Artes do Paraná); Teatros, Igrejas, Conservatório Musical, salas de
ensaio dos corais.

3.2 ASPECTOS ÉTICOS
Este estudo teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos
do IPO-Instituto Paranaense de Otorrinolaringologia do Paraná. Registro no CEP:
034/2013. Todos os participantes cantores assinaram o Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido (anexo A) no qual constam todas as informações referentes ao estudo:
finalidade, procedimentos, inexistência de riscos, benefícios, ausência de custos, bem
como os aspectos de privacidade e confidencialidade referente à participação dos
mesmos no estudo.

3.3 CASUÍSTICA
A população estudada foi composta de cantores em geral. Foram incluídos na
amostra 999 cantores solistas, cantores de coral, cantores populares, cantores líricos,
profissionais e amadores, com e sem formação musical, sem limite de idade, de
ambos os sexos, residentes em Curitiba e circunvizinhanças. Como critério de
inclusão foi utilizado o tempo mínimo de 1 ano de prática de canto. Foram excluídos
cantores com menos de 1 ano de prática de canto.

3.4 COLETA DE DADOS
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Após o primeiro contato por telefone com os maestros, professores de técnica
vocal, professores de canto, coordenadores dos cursos de música e regentes de
corais das instituições, foram agendadas as datas para aplicação dos questionários
semi estruturados em quatro eixos: dados de identificação, perfil profissional,
formação e atuação fonoaudiológica em canto. Nas datas agendadas, o pesquisador
compareceu aos locais de ensaio afim apresentar aos cantores o estudo e fornecer o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Após todas as explicações necessárias
para a participação dos cantores na pesquisa os cantores que concordaram em
participar responderam os questionários estruturados em quatro eixos: dados de
identificação; perfil profissional; formação musical e atuação fonoaudiológica em voz
cantada (Apêndice A). A coleta de dados foi realizada durante o período de junho de
2014 a setembro de 2014.

3.5 MÉTODO ESTATÍSTICO
A análise estatística foi realizada através de Métodos Descritivos (tabelas de
frequências, tabelas de frequências cruzadas, média, valor mínimo, valor máximo e
desvio padrão) e Método Inferencial (teste Qui-quadrado, ao nível de significância de
0,05). As análises foram realizadas com a utilização dos softwares: Sphinx for
Windows, Statistica 7.0 e Matlab 6.0.
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4.RESULTADOS E DISCUSSÃO

Apresento a seguir os resultados alcançados através da coleta de dados
realizada por meio da aplicação dos questionários com a população de cantores que
fazem parte da amostra com n=999 e comparo esses achados com outros autores.
Os resultados são apresentados na mesma ordem utilizada na estruturação do
questionário, respeitando dessa forma os quatro eixos propostos para a pesquisa afim
de responder as questões que levaram a realização desse estudo. Primeiro eixo:
Dados de identificação (Tabelas, 1, 2, 3, 4, 5); segundo eixo: Perfil do cantor (Tabela
6); terceiro eixo: Formação Musical (Tabela 7); quarto eixo: Atuação fonoaudiológica
em voz cantada (TABELAS,8,9,10,11,12,13,14,15,16 17,18).

4.1 DISTRIBUIÇÂO DA AMOSTRA DOS CANTORES PESQUISADOS
TABELA 1 – DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA DE CANTORES SEGUNDO A IDADE
(n=999)
IDADE

FREQUÊNCIA

%

Menos de 20 anos

111

11,11%

20 a 29 anos

181

18,12%

30 a 39 anos

173

17,32%

40 a 49 anos

240

24,02%

50 a 59 anos

122

12,21%

60 a 69 anos

105

10,51%

58

5,81%

9

0,90%

70 anos ou mais
Sem resposta
TOTAL

999

100%

FONTE: O autor, 2015

A população de cantores possui idade Média = 40,81 anos; Mínima = 14 anos;
Máxima = 86 anos e com Desvio padrão = 16,39. Dessa forma, pode-se perceber que
a variável Idade da população de cantores estudada abrange uma gama enorme de
faixas etárias, começando em idade relacionada a mudança vocal até à senescência,
o que está na mesma direção de estudos realizados anteriormente por Costa et al.,
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(2006), que além de apontar na mesma direção dos dados deste estudo, em relação
a abrangência da variável idade, explica que esse fato se dá em função de que os
cantores, principalmente de igreja, começam suas atividades de canto em corais
infantis, passando posteriormente para os corais jovens até ingressarem no coro
principal da igreja a que pertencem e onde cantam os cantores adultos. Esses autores
referem que a prática da atividade musical do canto seguindo um mesmo estilo musical
independente de possuírem um treinamento técnico vocal específico amplia a
extensão vocal dos cantores. Salienta, ainda, que no caso do canto coral essa é uma
atividade que pode ser praticada por pessoas de diferentes idades.
Ainda em relação a idade outros autores apontam na mesma direção que Costa
et al., (2006) inclusive realizando estudos direcionados, envolvendo faixas etárias
específicas como no caso de idosos (Rocha, Amaral e Hanayamma, 2007; Júnior,
2009), porque o grande número de sujeitos idosos com idade entre 60 e 69 anos: 105
(10,51%) e entre 70 anos ou mais: 58 (5,81%) pode ser explicado pelo fato do Paraná
em pesquisa realizada entre 2007 e 2009 “Análise da intervenção fonoaudiológica
em grupo de vivência de voz junto a coralistas de 50 a 90 anos” Júnior (2009),
já afirmava com base em dados do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de
Curitiba (IPPUC), que este estado ocupava o segundo lugar em número de idosos
entre os estados da região Sul do Brasil.
Sobre o início da prática do canto na infância e citando os benefícios do início
da prática do canto no período inicial da vida Raposo (2009), observa que esse tipo
de atividade faz com que a criança se conheça melhor e se comunique mais facilmente
com o outro e o ambiente que a rodeia.
Levando em conta a grande quantidade de idosos na amostra é importante
salientar as questões de saúde e envelhecimento vocal, pois autores como Soyama
(2005), afirmam que com o passar dos anos a voz se reveste de novas características,
o que não indica necessariamente a presença de alguma patologia vocal. O fato da
população de cantores englobar uma grande quantidade de idosos a prática correta e
a orientação recebida por meio dos maestros dos grupos pesquisados e dos
professores de canto pode ter sido fator preponderante na saúde vocal desses
cantores. Autores como Soares et al., (2007) ressaltam a importância da correta
orientação vocal e sua importância na saúde vocal. Reforçando essa ideia Penteado
e Penteado (2010) em seu estudo sobre a percepção da voz e saúde vocal em idosos
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coralistas ressaltam a importância da saúde vocal nessa população porque para essas
autoras “a voz é primordial para a expressividade, a comunicação, a interação, a
socialização e a qualidade de vida das pessoas”.
Em uma revisão sistemática exploratória da literatura fonoaudiológica Marchand
e Bonamigo (2015), consideram a faixa etária de máxima eficiência vocal, entre 25 e
45 anos o que vai ao encontro aos dados sobre a população estudada onde o maior
na população estudada na qual a idade média é de 40 anos.

TABELA 2 – DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA DE CANTORES SEGUNDO O SEXO
(n=999)
SEXO

FREQUÊNCIA

%

Feminino

668

66,87%

Masculino

331

33,13%

TOTAL

999

100%

FONTE: O autor, 2015

Através dos dados pode-se observar a predominância de cantores do sexo
feminino. A predominância do sexo feminino nesse tipo de atividade musical é uma
tendência observada em diversos estudos (Leite et. al., 2004; Ribeiro e Hanayamma,
2005; Junior, 2009). No entanto, a presença de cantores do sexo masculino, também
é expressiva, pois representa 33,13% da população estudada.

TABELA 3 – DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA DE CANTORES SEGUNDO A CIDADE
DE RESIDÊNCIA (n=999)
CIDADE

FREQUÊNCIA

%

Colombo

75

7,51%

Curitiba

790

79,00%

Pinhais

101

10,11%

33

3,30%

999

100%

S. José dos

Pinhais

TOTAL
FONTE: O autor, 2015

Através dos resultados obtidos pode-se afirmar que a maioria dos cantores 790
(79,00%) reside em Curitiba fazendo dessa cidade o polo irradiador das atividades de
canto na região pesquisada. Esse fato pode ser explicado pela existência de quatro
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instituições de ensino superior que oferecem formação superior em Canto,
Licenciatura em Música e instrumentos, além de oferecerem cursos de iniciação
musical e formação fundamental em canto ou instrumento: Escola de Música e Belas
Artes do Paraná, fundada em 17 de abril de 1948 e hoje Campus I da Universidade
Estadual do Paraná; Faculdade de Artes do Paraná fundada em 1955 e hoje, também,
parte da UNESPAR.- Campus II; Universidade Federal do Paraná fundada em 1912;
Pontifícia universidade Católica fundada em 14 de março de 1959.Essas instituições
além de oferecerem cursos de Canto ou Licenciatura em Música,

ainda mantém

grupos musicais e de canto coral bem como atividades de extensão que fomentam e
oportunizam aos interessados a vivência de atividades musicais envolvendo o canto
solista, o canto coral, composição e regência e atividades instrumentais.

TABELA 4 – DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA DE CANTORES SEGUNDO A
FORMAÇÃO ACADÊMICA (n=999)
FORMAÇÃO ACADÊMICA

FREQUÊNCIA

%

Nenhuma

70

7,01%

Fundamental

98

9,81%

Médio

258

25,83%

Superior

407

40,74%

Especialista

124

12,41%

Mestre

27

2,70%

Doutor

7

0,70%

Sem resposta

8

0,80

999

100%

TOTAL
FONTE: O autor, 2015

Através da análise dos dados apresentados na tabela 4 é possível perceber
quase metade da população estudada (40%) possui formação superior o que indica
que além da demanda vocal de suas profissões, ainda exercem atividade de canto em
corais amadores. Nessa direção Costa et al., afirma que cantores amadores são
comumente encontrados em corais de escolas, faculdades, bancos, comunidades e
clubes. Afirmando ser essa uma tendência mundial.
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TABELA 5 – DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA DE CANTORES SEGUNDO O TEMPO
DE ATUAÇÃO EM CANTO (n=999)
TEMPO DE ATUAÇÃO

FREQUÊNCIA

%

(ANOS)
Menos de 5 anos

274

27,43%

5 a 9 anos

162

16,22%

10 a 14 anos

154

15,42%

15 a 19 anos

54

5,41%

20 a 24anos

107

10,71%

25 a 29 anos

47

4,70%

142

14,21%

59

5,91%

999

100%

30 anos ou mais
Sem resposta
TOTAL
FONTE: O autor, 2015

A Estatísticas descritivas apontam que essa população possui média de tempo
de atuação = 14,16 anos; mínima = 1 ano; máxima = 73 anos; desvio padrão = 13,64
anos.
Os resultados apresentados na tabela 5 são diretamente influenciados pelo fator
idade, considerando-se os valores e as faixas etárias dos cantores pesquisados
apresentados na tabela 1.Cabe ressaltar que o fator tempo de atuação em canto é
importante quando enfocamos o efeito que a prática da atividade de canto pode ter
sobre a saúde vocal, pois na literatura fonoaudiológica encontram-se vários autores
que se referem ao mau uso e o abuso vocal como causas dos principais distúrbios
envolvendo cantores em função da utilização errada e de ajustes inadequados
utilizados por essa população durante o canto, bem como a falta de aquecimento e
desaquecimento vocal, (Quintela, Leite e Daniel, 2008). Para autores como Ribeiro e
Hanayama (2005), isso se deve ao fato que muitos cantores amadores solistas e de
corais amadores e de igrejas não possuem conhecimentos sobre a utilização correta
da voz cantada.
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TABELA 6 – DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA DE CANTORES SEGUNDO O PERFIL
MUSICAL DOS CANTORES (n=999)
QUESTÃO

SIM

NÃO

SEM RESPOSTA

Você é um cantor popular:

232 (23,22%)

767 (76,78%)

- (0,00%)

Você é um cantor erudito:

145 (14,51%)

854 (85,49%)

- (0,00%)

Você é um cantor de coral:

974 (97,50%)

25 (2,50%)

- (0,00%)

Você é um cantor solista:

280 (28,03%)

719 (71,97%)

- (0,00%)

Você é um cantor amador:

839 (83,98%)

158 (15,82%)

2 (0,20%)

75 (7,51%)

922 (92,29%)

2 (0,20%)

Você é um cantor profissional:
FONTE: O autor, 2015

Através dos resultados obtidos sobre o perfil musical pode-se observar que a
população estudada é bastante heterogênea quanto a sua atividade musical, pois
pode-se perceber que um mesmo cantor participa de várias categorias ao mesmo
tempo. Dessa forma, um cantor de coral, pode também ter atividades de solista, um
cantor erudito, também desenvolve atividades musicais com um repertório popular.
Sobre a atividade laboral de canto a amostra é formada em sua maioria de cantores
amadores (83,98%) que não obtém seu sustento exclusivamente das suas atividades
musicais e em sua maioria são cantores praticantes do canto coral 974 (97,50%) ;
cantores solistas; cantores populares e eruditos.

TABELA 7 – DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA DE CANTORES SEGUNDO O
FORMAÇÃO MUSICAL (n=999)
QUESTÃO
Possui formação acadêmica musical:
Cursa ou cursou graduação em

SIM

NÃO

SEM RESPOSTA

118 (11,81%)

881 (88,19%)

- (0,00%)

38 (3,80%)

960 (96,10%)

1 (0,10%)

105 (10,51%)

894 (89,49%)

- (0,00%)

74 (7,41%)

925 (92,59%)

- (0,00%)

422 (42,24%)

577 (57,76%)

- (0,00%)

canto:
Cursa ou cursou licenciatura em
música:
Cursa ou cursou extensão em canto:
Estudou canto com professor
particular:
FONTE: O autor, 2015

Através dos resultados obtidos pode-se observar que dos 999 cantores estudados,
em sua maior parte 881 (88,19%) não possuem formação musical acadêmica,
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enquanto que 118 (11,81) possuíam formação musical acadêmica:bacharelado em
canto ou licenciatura em música. Sendo que um número muito reduzido de cantores
38 (3,80%) cursou graduação em canto. Esse fato pode estar relacionado as
características anatomofisiológicas envolvidas na prática solista do cantor lírico, por
ser uma categoria vocal bastante específica e que implica potencial vocal incomum,
profunda dedicação e empenho mesmo antes do ingresso em curso superior de canto,
pois o cantor já deve ter formação anterior que possibilite a execução de repertório
específico do canto lírico e que engloba a música de câmara brasileira e estrangeira,
bem como o repertório lírico tradicional em diversas línguas. Favorecendo, dessa
forma, a busca pela atividade de canto coral e justificando a grande procura e
identificação da população de cantores estudada por esse tipo de canto.
A formação acadêmica musical mais recorrente foi a Licenciatura em Música.
Esse curso de formação musical superior está presente em todas as instituições de
ensino da região contando atualmente com quatro licenciaturas, todas ligadas ao
magistério musical não está diretamente ligada a prática vocal solista, mas ao canto
coral e a atuação como professor regular do ensino de música. Sendo assim não
possui o grau de exigência para ingresso de um bacharelado em canto, pois objetiva
a formação de professores de música para o ensino básico. Esse tipo de formação é
muito procurada para a profissionalização musical porque o leque de atuação destes
profissionais da música é bastante grande e conta com um leque variado de atividades
tais como: cantores populares, maestros, arranjadores, instrumentistas, professores
de música ou compositores. Cabe ressaltar a importância do magistério do canto
realizado por professores que não estão ligados a nenhuma instituição de ensino
superior. Em geral esses profissionais possuem formação musical de Bacharelado em
Canto ou Licenciatura em Música, alguns são maestros de corais, o que os torna
multiplicadores do ensino que tiveram nas instituições onde buscaram a formação
superior.
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TABELA 8 – DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA DE CANTORES SEGUNDO O NÍVEL
DE SATISFAÇÃO SOMENTE DOS QUE BUSCARAM TRABALHO TERAPÊUTICO
INDIVIDUAL COM FONOAUDIÓLOGO (n=79)
NÍVEL DE SATISFAÇÃO

FREQUÊNCIA

%

Ótimo

30

37,97%

Bom

23

29,22%

Satisfatório

19

24,05%

Ruim

7

8,86%

TOTAL

79

100%

FONTE: O autor, 2015

Os resultados relativos ao nível de satisfação dos cantores que buscaram
trabalho terapêutico fonoaudiológico aponta para uma questão de extrema relevância
para este estudo, pois de um total de cantores pesquisados com n=999, apenas 79
cantores procuraram trabalho terapêutico individual com fonoaudiólogo.Estes
resultados apontam para uma baixa procura individual pelo profissional fonoaudiólogo
por parte dessa população, pois de um total de 999 cantores apenas 79 buscaram
trabalho terapêutico. Isso, aponta para uma baixíssima incidência de problemas vocais
que possam ter prejudicado a atuação musical dos estudados. Mesmo com a baixa
procura, dos 79 cantores que trabalho terapêutico com fonoaudiólogo 30 tiveram nível
de satisfação ótimo e 23 bom.

TABELA – 9 DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA DE CANTORES SEGUNDO O NÍVEL DE
SATISFAÇÃO

SOMENTE

DAQUELES

QUE

BUSCARAM

TRABALHO

TERAPÊUTICO EM GRUPO COM FONOAUDIÓLOGO (n=30)
NÍVEL DE SATISFAÇÃO
Ótimo

FREQUÊNCIA

%

6

20,00%

16

53,33%

Satisfatório

6

20,00%

Ruim

2

6,67%

30

100%

Bom

TOTAL
FONTE: O autor, 2015

Através dos resultados pode-se observar que quando a busca por trabalho
fonoaudiológico foi em grupo o número de cantores ficou ainda menor com apenas 30
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cantores e destes 16 tiveram nível de satisfação bom.
TABELA 10 – DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA DE CANTORES SEGUNDO NÍVEL DE
SATISFAÇÃO SOMENTE DAQUELES QUE TIVERAM ORIENTAÇÃO FONOUDIOLÓGICA SOBRE UTILIZAÇÃO DA VOZ CANTADA SEM INICIATIVA PRÓPRIA
(n=125)
NÍVEL DE SATISFAÇÃO

FREQUÊNCIA

%

Ótimo

37

29,60%

Bom

53

42,40%

Satisfatório

28

22,40%

7

5,60%

Ruim
TOTAL

125

100%

FONTE: O autor, 2015

Quando a orientação fonoaudiológica esteve ligada as atividades dos grupos ou
das instituições onde os cantores realizavam suas atividades de canto o número de
cantores aumentou para 125. Os resultados da tabela acima, da mesma forma que as
duas tabelas anteriores, apontam para uma baixa procura do fonoaudiólogo para
orientação sobre a voz cantada. No entanto, há que se considerar que dos 125 que
tiveram orientação 53 classificaram como bom, 37 ótimo e 28 satisfatório.

TABELA 11 – DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA DE CANTORES SEGUNDO OPINIÃO
SOBRE SE O FONOAUDIÓLOGO TRABALHA COM A VOZ FALADA OU CANTADA
(n=999)
TRABALHA COM A VOZ

FREQUÊNCIA

%

Falada

692

69,27%

4

0,40%

234

23,42%

Não sabe

31

3,10%

Sem resposta

38

3,80%

999

100%

Cantada
Falada e cantada

TOTAL
FONTE: O autor, 2015
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Quando questionados sobre se o fonoaudiólogo trabalha com a voz falada ou
cantada, dos 999 cantores 629 (69,27%) afirmou que o fonoaudiólogo trabalha com a
voz falada. Essa afirmação pode estar associada ao fato cultural, o senso comum que
diz que o fonoaudiólogo trabalha com os distúrbios da comunicação, por exemplo a
gagueira, pois outro resultado apresentado, pois apenas 4 cantores (0,40) afirmaram
que o fonoaudiólogo trabalhava com a voz cantada o que demonstra pouco
conhecimento dessa população sobre as possibilidades de inter-relação com o
fonoaudiólogo. Apesar desse resultado, a população de cantores estudada quando
questionada sobre se o fonoaudiólogo trabalhava com as duas formas de utilização
da voz: falada e cantada houve um aumento bastante expressivo. Indicando que uma
parte da população estudada, mesmo que pequena (23,42%) aponta para a
possibilidade de atuação fonoaudiológica nas duas formas de utilização da voz
cantada. Mesmo que (6%) da amostra da população não tenha respondido ou tenha
respondido não saber.

TABELA 12 – DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA DE CANTORES SEGUNDO A PERCEPÇÃO DOS CANTORES SOBRE A INCIDÊNCIA DE PROBLEMAS VOCAIS E A
PROCURA PELO FONOAUDIÓLOGO (n=999)
QUESTÃO

SIM

NÃO

SEM RESPOSTA

Problemas vocais que afetaram
negativamente o canto:

213 (21,32%)

784 (78,48%)

2 (0,20%)

Buscou trabalho terapêutico
individual com fonoaudiólogo:

80 (8,01%)

919 (91,99%)

- (0,00%)

Buscou trabalho terapêutico
fonoaudiológico em grupo:

31 (0,00%)

968 (96,90%)

- (0,00%)

Orientação fonoaudiológica sobre
utilização da voz cantada:

126 (12,61%)

870 (87,09%)

3 (0,30%)

O fonoaudiólogo pode contribuir com
o cantor

811 (81,18%)

174 (17,42%)

14 (1,40%)

Fonte: o autor 2015

Através da análise dos dados é possível observar que mais da metade dos
cantores estudados 784 (78,48%) responderam não terem sido acometidos de
problemas que afetassem a sua voz em relação a atividade de canto, o que pode
apontar para a correta utilização da voz durante as atividades musicais vocais que
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realizaram. Também pode ser indicativo de técnica vocal correta e preparação musical
vocal realizada de acordo com as exigências do repertório a que se propuseram
trabalhar. Dos 213 (21,32%) que responderam terem sido acometidos de problemas
que prejudicaram as atividades de canto apenas

80 (8,01%) buscou trabalho

terapêutico individual com o fonoaudiólogo enquanto que somente 31 (0,00%) buscou
trabalho terapêutico fonoaudiológico em grupo. Apesar desse resultado 811 (81,18%)
responderam que o fonoaudiólogo pode contribuir com o cantor enquanto que 174
(17, 42%) responderam que o fonoaudiólogo não pode contribuir com o cantor.
Autores como Paoliello, Oliveira e Behlau (2012), apontam que cantores
parecem

apresentar maior

suscetibilidade

a

fatores

que

potencializam

o

comprometimento vocal o que não está na mesma direção dos dados achados na
população estudada, principalmente quando esses autores se referem as alergias,
pois os processos alergênicos podem incidir sobre qualquer população, porque podem
estar relacionados a muitos fatores externos, como por exemplo, as mudanças
climáticas. A afirmação dos autores pode ser considerada tendo em vista que a
população de cantores tem maior consciência sobre o estado de sua saúde vocal até
porque a utiliza de forma diferenciada dos outros profissionais da voz que em geral
não tem nenhum tipo de trabalho técnico vocal para o desempenho de suas funções.
Como, por exemplo, professores da rede pública de ensino que não possuem nos
cursos de licenciatura de suas disciplinas nenhuma formação relativa a voz. Por isso,
a população de professores tem sido amplamente pesquisada. Segundo Penteado e
Ribas (2011) a área de voz tem priorizado os estudos com essa população, tendo em
vista ser a mais afetada pelos distúrbios da comunicação em função da suas
atividades laborais. Já, em relação a população de cantores, há que se levar em conta
que o aquecimento vocal é uma prática que faz parte do aprendizado e do trabalho
que antecede as atividades musicais vocais dessa população, pesquisadores da área
fonoaudiológica há muitos anos já tem conhecimento desse fato, como nos relata
Mota (1999) em sua monografia: Aquecimento e desaquecimento vocal, segundo essa
autora “O cantor é o profissional da voz que mais utiliza essas atividades”.
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TABELA 13 – DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA DE CANTORES SEGUNDO OS
PROBLEMAS VOCAIS OU DE SAÚDE QUE AFETARAM NEGATIVAMENTE O
CANTO (n = 999).
PROBLEMAS VOCAIS

FREQUÊNCIA

%

Gripe

33

3,30%

Dor de garganta

22

2,20%

Renite

17

1,70%

Faringite

11

1,10%

Fenda

10

1,00%

Laringite

8

0,80%

Rouquidão

8

0,80%

Refluxo

7

0,70%

Resfriado

5

0,50%

Rouquidão/gripe

5

0,50%

Dor de garganta/gripe

5

0,50%

Latingite/faringite

4

0,40%

Outras causas

36

3,60%

Sem resposta

828

82,88%

TOTAL

999

100%

FONTE: O autor, 2015

O alto índice de abstenção em relação a essa questão 828 (82,88%) indica a
ausência de problema que afetou negativamente a voz.
Em relação aos problemas que mais afetaram a voz da população estudada
pode-se observar que não estão relacionados ao mau uso ou abuso vocal, mas podem
estar relacionados ao clima da cidade.
Um fator que contribui com a saúde vocal dos cantores é o fato de que todos os
cantores independentemente das categorias a que pertencem: coral, solistas,
amadores ou profissionais tem orientação em relação a voz cantada nos grupos em
que participam através da realização de técnica vocal por parte do maestro e de
professores de canto que integram os grupos corais e orientam toda a prática do canto
bem como a escolha do repertório.
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TABELA 14 – DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA DE CANTORES SEGUNDO O
PROFISSIONAL PROCURADO PELO CANTOR AO TER PROBLEMA DE VOZ (n =
999)
PROFISSIONAL

FREQUÊNCIA

%

Otorrinolaringologista

98

9,61%

Médico

88

8,81%

Otorrino/Fonoaudiólogo

19

1,90%

Fonoaudiólogo

8

0,80%

Professor de canto

7

0,70%

Psiquiatra

5

0,50%

Outros

26

2,60%

Não procurou ninguém

10

1,00%

Sem resposta

738

73,87%

TOTAL

999

100%

FONTE: O autor, 2015

A distribuição da amostra de cantores segundo o profissional procurado pelo
cantor ao ter problemas de voz aponta que 98 (9,61%) da população estudada associa
a saúde vocal com o otorrinolaringologista; da mesma forma 88 (8,81%) associa com
o médico; apenas 19 (1,90%) associam a saúde vocal com otorrino/fonoaudiólogo;
somente 8 (0,80%) associam a saúde vocal com o fonoaudiólogo; 7(0,70%) professor
de canto; 5 (0,50%) psiquiatra; 26 (2,60%) associam a saúde vocal a outros
profissionais; 10 (1,00%) não procurou ninguém; e grande parte 738 (73,87%) deixou
essa questão sem resposta; totalizando 999 (100%). Esse fato pode estar associado
a grande quantidade de cantores que não tiveram problemas que afetaram o canto
828 (82,88%) como é possível observar na tabela 16 onde esse resultado refere-se
aos cantores que deixaram de responder a questão.
Pelos resultados observados na tabela 14 pode-se observar que, quando se trata
de saúde vocal, a pequena parcela da população de cantores estudada que procurou
por profissional da área de saúde procura, principalmente, o otorrinolaringologista ou
o médico clínico geral, demonstrando que a inter-relação com esses profissionais de
saúde pode estar consolidada. Quanto ao fonoaudiólogo pode-se observar que houve
baixa procura.
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4.2 DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA DE CANTORES DIVIDIDA NAS CATEGORIAS:
CANTORES

AMADORES

(n=924)

E

CANTORES

PROFISSIONAIS

(n=75)

totalizando (n= 999)
TABELA 15 – DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA DE CANTORES AMADORES E PROFISSIONAIS SEGUNDO A IDADE
IDADES (ANOS)

CANTORES AMADORES

Menos de 20 anos

109 (11,80%)

2 (2,67%)

20 a 29 anos

158 (17,10%)

23 (30,67%)

30 a 39 anos

149 (16,13%)

24 (32,00%)

40 a 49 anos

222 (24,03%)

18 (24,00%)

50 a 59 anos

118 (12,77%)

4 (5,33%)

60 a 69 anos

102 (11,04%)

3 (4,00%)

58 (6,28%)

- (0,00%)

8 (0,87%)

1 (1,33%)

924 (100,00%)

75 (100%)

70 anos ou mais
Sem resposta
TOTAL

CANTORES PROFISSIONAIS

FONTE: O autor, 2015

Através dos dados da tabela 15 pode-se observar que a população de cantores
estudada é constituída em sua maioria por cantores amadores, portanto obtém seu
sustento de outras profissões que não estão ligadas a atividade musical. No entanto,
deve-se considerar que do ponto de vista da utilização da voz tem demanda maior
que a população em geral, tendo em vista que utilizam em suas atividades cotidianas
a voz falada e nas atividades musicais vocais a voz cantada. E, em geral essas
atividades acontecem após um dia de trabalho, no período da noite. Ou em alguns
casos nos finais de semana.
TABELA 16 – ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS DAS IDADES (ANOS) DA AMOSTRA
DE CANTORES AMADORES E PROFISSIONAIS
ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS

CANTORES AMADORES

CANTORES PROFISSIONAIS

Número de sujeitos

924

75

Média

41,3

35,3

Mínima

14.0

18

Máxima

86,0

64

Desvio padrão

16,7

10,7

FONTE: O autor, 2015
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A a média de idade encontrada entre os cantores amadores foi de 40, 8 anos e
entre os cantores profissionais foi de 35,0; a idade mínima entre os cantores amadores
foi de 14.0 e entre os cantores profissionais foi de 18 anos; a idade máxima entre os
cantores amadores foi de 86,0 e entre os cantores profissionais foi de 64; o desvio
padrão foi de 16,6 entre os cantores amadores e de 10,7 entre os cantores
profissionais.
Comparando-se a média de idade entre os cantores amadores e os profissionais
pode-se observar uma redução na média de idade dos mesmos, o que indica que a
parcela de cantores profissionais se tem renovado.

TABELA 17 – DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA DE CANTORES AMADORES E PROFISSIONAIS SEGUNDO O SEXO
SEXO

CANTORES AMADORES

CANTORES PROFISSIONAIS

Feminino

623 (67,42%)

45 (60,00%)

Masculino

300 (32,47%)

30 (40,00%)

Sem resposta

1 (0,11%)

- (0,00%)

TOTAL

924 (100,00%)

75 (100,00%)

FONTE: O autor, 2015

Na amostra total dos cantores estudados quando não são separados os cantores
nas categorias amadores e profissionais, os dados apontam para a maioria de
cantores do sexo feminino. Esses dados estão na mesma direção das pesquisas
envolvendo cantores encontradas na literatura.
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TABELA 18 – DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA DE CANTORES AMADORES E PROFISSIONAIS SEGUNDO A FORMAÇÃO ACADÊMICA (n=999)

FORMAÇÃO ACADÊMICA

CANTORES AMADORES

CANTORES PROFISSIONAIS

Nenhuma

67 (7,25%)

3 (4,00%)

Fundamental

98 (10,61%)

- (0,00%)

Médio

247 (26,73%)

11 (14,67%)

Superior

369 (39,94%)

38 (50,67%)

Especialista

107 (11,58%)

17 (22,67%)

Mestre

23 (2,49%)

4 (5,33%)

Doutor

5 (0,54%)

2 (2,67%)

Sem resposta

8 (0,87%)

- (0,00%)

TOTAL

924 (100,00%)

75 (100%)

FONTE: O autor, 2015

Pode-se observar que em relação a formação acadêmica tanto os cantores
amadores quanto profissionais buscam formação acadêmica independentemente
desta formação estar relacionada com as atividades musicais. A medida em que a
formação se move de forma ascendente o número de cantores com formação também
aumenta.
TABELA 19 – DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA DE CANTORES AMADORES E PROFISSIONAIS SEGUNDO O TEMPO DE ATUAÇÃO (n=999)
TEMPO DE ATUAÇÃO

CANTORES AMADORES

CANTORES PROFISSIONAIS

(ANOS)
Menos de 10 anos

412 (44,59%)

24 (32,00%)

10 a 19 anos

185 (20,02%)

23 (30,67%)

20 a 29 anos

139 (15,04%)

15 (20,00%)

30 a 39 anos

60 (6,49%)

7 (9,33%)

40 anos ou mais

73 (7,90%)

2 (2,67%)

Sem resposta

55 (5,95%)

4 (5,33%)

TOTAL

924 (100,00%)

75 (100%)

FONTE: O autor, 2015

Pelos dados coletados pode-se observar que a população de cantores amadores
engloba a maior diversidade na variável “tempo de atuação”, até porque contém o
maior número de idosos. Sendo assim ao observarmos os achados da tabela seguinte
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23, pode-se constatar que as médias e as mínimas do tempo de atuação das duas
categorias são muito próximas, mas em relação a máxima este valor é quase o dobro.
Ou seja, a população estudada se caracteriza por um grande atempo de atuação em
suas atividades musicais vocais.O que implica em uma série de fatores, tais como a
técnica utilizada, a prática de aquecimento vocal antes das atividades e a correta
orientação musical por parte dos profissionais da música que os orientam.
TABELA 20 – ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS DO TEMPO DE ATUAÇÃO (ANOS) DA
AMOSTRA DE CANTORES AMADORES E PROFISSIONAIS (n=999)
ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS

CANTORES AMADORES

CANTORES
PROFISSIONAIS

Número de sujeitos

924

75

Média

14,1

15,1

Mínima

1,0

1,0

Máxima

73,0

40,0

Desvio padrão

13,9

10,4

FONTE: O autor, 2015

O Tempo de Atuação em anos da amostra de cantores amadores e profissionais
deu-se da seguinte forma: 830 cantores amadores com média de tempo de atuação
de 14,1; mínima de 1 ano; máxima de 73 anos e desvio padrão de 13,7; 75 cantores
profissionais com média de tempo atuação de 15,1 anos; mínima de 1,0; máxima de
40,0 anos e desvio padrão de 10,4.
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TABELA 21 – DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA DE CANTORES AMADORES E PROFISSIONAIS SEGUNDO O PERFIL (n=999)

QUESTÃO

CANTORES AMADORES

CANTORES PROFISSIONAIS

Sim

Não

Sim

Não

Você é um cantor popular:

186 (20,13%)

738 (79,87%)

46 (61,33)

29 (38,67%)

Você é um cantor erudito:

92 (9,96%)

832 (90,04%)

53 (70,67%)

22 (29,33%)

Você é um cantor de coral:

908 (98,27%)

16 (1,73%)

66 (88,00%)

9 (12,00%)

Você é um cantor solista:

212 (22,94%)

712 (66,06%)

68 (90,67%)

7 (9,33%)

FONTE: O autor, 2015

Análise: Através do Teste Qui-quadrado, ao nível de significância de 0,05,
verifica-se a existência da proporção de respostas significativamente diferentes entre
cantores amadores e profissionais, resultando para todas as questões p = 0,0000.
Pelos dados obtidos pode-se considerar que na população estudada a atividade
de canto coral é a atividade musical que abrange o maior número de participantes nas
duas categorias. Isso, se deve ao fato que muitos cantores começam suas atividades
como coralistas e mesmo que atuem como solistas não abandonam a prática coral.
Podese constatar que a diversidade e a complexidade de atividades musicais
permeiam essa população, inclusive quando ela se define dentro de mais de uma
categoria que seriam aparentemente contrárias, por exemplo, o cantor de coral que
atua como solista e canta um repertório tanto popular quanto erudito. Essa realidade
implica diferentes formas de cantar, bem como diferentes maneiras de adequar as
técnicas utilizadas, porque no canto popular em geral, os cantores utilizam a
amplificação da voz através de aparelhagem. A simples utilização de microfone já
implica em modificações no cantar e na propriocepção do cantor em relação ao que
ele escuta, ao som que ele emite e o empenho muscular e respiratório utilizado para
cantar.
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TABELA 22 – DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA DE CANTORES AMADORES E PROFISSIONAIS SEGUNDO A FORMAÇÃO MUSICAL (n=999)
CANTORES AMADORES

CANTORES PROFISSIONAIS

QUESTÃO

Sim

Não

Sim

Não

Possui formação acadêmica
musical:

83

841

35

40

(8,98%)

(91,02%)

(46,67%)

(53,33%)

Cursa ou cursou graduação em
canto:

19

904

19

56

(2,06%)

(97,84%)

(25,33%)

(74,67%)

Cursa ou cursou licenciatura
em música:

81

843

24

51

(8,77%)

(91,23%)

(32,00%)

(68,00%)

Cursa ou cursou extensão em
canto:

43

881

31

44

(4,65%)

(95,35%)

(41,33%)

(58,67%)

Estudou canto com professor
particular:

362

562

60

15

(39,18%)

(60,82%)

(80,00%)

(20,00%)

FONTE: O autor, 2015
NOTA: A questão 2 teve uma não resposta.

Análise: Através do Teste Qui-quadrado, ao nível de significância de 0,05
verifica-se a existência da proporção de respostas significativamente diferentes entre
cantores amadores e profissionais em todas as questões, resultando para todas elas
(p = 0,0000).
Pode-se constatar que entre a população estudada, tanto os acantores
amadores como os profissionais não priorizam a formação acadêmica musical quando
essa está relacionada com a formação acadêmica tradicional por meio de curso
superior, extensão ou Licenciatura em Música, levando-se em conta a baixa
porcentagem de cantores, mas quando se trata de formação com professores
particulares não relativas a cursos formais essa população busca o conhecimento
referente ao canto. Ou seja, mesmo tendo outras profissões que não estão
relacionadas ao canto a população de cantores estudada busca conhecimento
referente ao canto para embasar as suas atividades musicais.

78

TABELA 23 – DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA DE CANTORES AMADORES E PROFISSIONAIS SEGUNDO A INCIDÊNCIA DE PROBLEMAS VOCAIS E A PROCURA
PELO FONOAUDIÓLOGO (n=999)
CANTORES AMADORES

CANTORES PROFISSIONAIS

QUESTÃO

Sim

Não

Sim

Não

Problemas vocais que
afetaram negativamente o
canto:

186

736

27

48

(20,13%)

(79,65%)

(36,00%)

(64,00%)

Buscou trabalho terapêutico
individual com fonoaudiólogo:

57

867

23

52

(6,17%)

(93,83%)

(30,67%)

(69,33%)

Buscou trabalho terapêutico
fonoaudiológico em grupo:

21

903

10

65

(2,27%)

(97,73%)

(13,33%)

(86,67%)

Orientação fonoaudiológica
sobre utilização da voz
cantada:

92

830

34

40

(9,96%)

(89,83%)

(45,33%)

(53,33%)

O fonoaudiólogo pode
contribuir com o cantor:

745

164

66

(80,63%)

(17,75%)

(88,00%)

9
(12,00%)

FONTE: O autor, 2015

Nota: nas questões 1, 4 e 5 ocorreram não respostas.

Análise: Através do Teste Qui-quadrado, ao nível de significância de 0,05,
verifica-se a existência da proporção de respostas significativamente diferentes entre
cantores amadores e profissionais para a primeira questão (p = 0,0013) e para a
segunda, terceira e quarta questões (p = 0,0000). Para a quinta questão a diferença
não foi significativa (p = 0,1166).
A análise dos dados dos cantores amadores aponta para um baixo número de
cantores que tiveram problemas que afetaram negativamente o canto. A quantidade
de cantores que buscaram orientação fonoaudiológica individual ou em grupo também
foi pequena se considerarmos o tamanho da amostra, no entanto, quando
perguntados se o fonoaudiólogo pode auxiliar o cantor (83, 65%) respondeu
positivamente. O que nos fornece uma característica interessante dessa população,
pois os cantores afirmam que o fonoaudiólogo pode auxiliá-lo, mas não buscam
efetivamente a orientação desse profissional, que é comum as duas categorias.
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TABELA 24 – DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA DE CANTORES AMADORES E PROFISSIONAIS SEGUNDO O NIVEL DE SATISFAÇÃO SOMENTE DOS QUE BUSCARAM TRABALHO TERAPÊUTICO INDIVIDUAL COM FONOAUDIÓLOGO (n=999)
CANTORES AMADORES

CANTORES PROFISSIONAIS

NÍVEL DE SATISFAÇÃO

Frequência

%

Frequência

%

Ótimo

20

2,16%

10

13,33%

Bom

17

1,84%

6

8,00%

Satisfatório

14

1,52%

5

6,67%

Ruim

5

0,54%

2

2,67%

Sem resposta

868

93,94%

52

69,33%

TOTAL

924

100,00%

75

100,00%

FONTE: O autor, 2015

Os dados da tabela 27, 28 e 29 refletem o que já vinha sendo sinalizado pela
população estudada: a baixa procura pelo profissional fonoaudiólogo a despeito dessa
população afirmar que o fonoaudiólogo poderia auxiliá-la.

TABELA 25 – DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA DE CANTORES AMADORES E PROFISSIONAIS SEGUNDO O NÍVEL DE SATISFAÇÃO SOMENTE DOS QUE
BUSCARAM TRABALHO TERAPÊUTICO COM FONOAUDIÓLOGO EM GRUPO
CANTORES AMADORES

CANTORES PROFISSIONAIS

NÍVEL DE SATIFAÇÃO

Frequência

%

Frequência

%

Ótimo

3

0,32%

3

4,00%

Bom

11

1,19%

5

6,67%

Satisfatório

5

0,54%

-

0,00%

Ruim

1

0,11%

1

1,33%

Sem resposta

904

97,84%

65

86,67%

TOTAL

924

100,00

75

100,00%

FONTE: o autor 2015

Através dos resultados pode-se observar uma grande abstenção por parte das
duas categorias de cantores, pois de um total de 924 cantores amadores, 904 não
responderam essa questão e dos 75 cantores profissionais 65 não responderam.
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TABELA 26 – DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA DE CANTORES AMADORES E PROFISSIONAIS SEGUNDO NIVEL DE SATISFAÇÃO SOMENTE DOS QUE TIVERAM
ORIENTAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA SOBRE VOZ CANTADA (n=999)

NÍVEL DE SATISFAÇÃO
Ótimo
Bom
Satisfatório

CANTORES AMADORES

CANTORES PROFISSIONAIS

Frequência

Frequência

%

%

25
42
19

2,71%
4,55%
2,06%

12
11
9

16,00%
14,67%
12,00%

5

0,54%

2

2,67%

Sem resposta

833

90,15%

41

54,67%

TOTAL

924

100,00%

75

100,00%

Ruim

FONTE: o autor 2015

De um (n=999) divididos em 924 cantores amadores e 75 cantores profissionais os
resultados da tabela acima sobre o grau de satisfação somente dos cantores amadores
e profissionais que tiveram orientação fonoaudiológica pode-se observar que nas duas
categoria de cantores é alta a incidência de cantores que deixaram a questão sem
resposta (90,15% dos amadores e 54,67% profissionais).

TABELA 27 – DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA DE CANTORES AMADORES E PROFISSIONAIS SEGUNDO O CONHECIMENTO SE O FONOAUDIÓLOGO TRABALHA
COM VOZ FALADA OU VOZ CANTADA (n=999)
CANTORES AMADORES
TRABALHA COM A VOZ

%

%

71,97%

Frequência
27

0,32%

1

1,33%

190

20,56%

44

58,67%

Não sabe

31

3,35%

-

0,00%

Sem resposta

35

3,79%

3

4,00%

100,00%

75

Falada
Cantada
Falada e cantada

TOTAL

Frequência
665

CANTORES PROFISSIONAIS

3

924

36,00%

100%

FONTE: o autor 2015

Os resultados demonstram que de um total de 924 cantores, um grande número
de cantores amadores 619 (74,58%) e 27(36,00%) associam o fonoaudiólogo com a
voz falada. A associação desse profissional da área de saúde cai ainda mais quando
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associado somente a voz cantada entre os cantores amadores 3 (0,32%) e 1 (1,33%).
No entanto, quando o fonoaudiólogo é associado com ambas as formas de utilização
da voz, a voz falada e a voz cantada, há um expressivo aumento, pois do total de 924
cantores amadores 190 (20,56%) e dos cantores profissionais, de um total de 75, 44
(58,67%) dos cantores associam o fonoaudiólogo com ambas as formas de utilização
da voz.
A respeito da inter-relação entre Fonoaudiologia com o Canto foi encontrado
apenas um artigo na forma de revisão de literatura Andrade, Fontoura e Cielo, (2007)
que tinha por objetivo fazer uma revisão bilbliográfica a fim de auxiliar cantores,
regentes corais, preparadores vocais e fonoaudiólogos na prevenção dos distúrbios
vocais. Por meio desta revisão da literatura sobre fonoaudiologia e canto, foram
enfocadas as diferenças existentes entre voz falada e cantada, além da importância
da realização de técnicas como o aquecimento e desaquecimento vocais na
prevenção de patologias adquiridas pelo uso incorreto da voz. Questões como
características da população de cantores ou da percepção dessa população sobre a
inter-relação com a Fonoaudiologia não foram efetivamente abordados a despeito do
título do artigo: Inter-relações entre Fonoaudiologia e Canto.
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5.CONCLUSÃO

Esse estudo teve como objetivo geral pesquisar a Voz cantada na produção do
conhecimento científico nas ciências da Saúde, nas Ciências Humanas e nas Artes e
a percepção de cantores a respeito da inter-relação dessa população com a área
Fonoaudiológica. Como objetivo específico, pesquisar as características da população
de cantores de Curitiba e região metropolitana em relação à idade, sexo, formação
acadêmica, formação musical, saúde vocal e atuação fonoaudiológica em voz cantada,
a fim de obter um perfil dessa população. Dessa forma, procurou-se responder as
questões levantadas: De que forma a voz cantada aparece na produção do
conhecimento científico nas Ciências da Saúde, nas Ciências Humanas e nas Artes?
Quais as características da população de cantores em relação a idade, sexo, formação
acadêmica, formação musical e saúde vocal? Qual o perfil da população de cantores
estudada?
Através da Revisão de literatura realizada para o estudo pode-se concluir que a
a voz cantada tem despertado o interesse de pesquisadores de diversas áreas
ocupando um lugar significativo na produção do conhecimento Fonoaudiológico.
Em relação a população de cantores de Curitiba e região metropolitana
estudada, pode-se concluir que esta se caracteriza pela heterogeneidade e
complexidade em todas as variáveis estudadas. Dessa forma, a população de
cantores estudada é predominantemente do sexo feminino, sendo apenas um terço
do sexo masculino. Quase metade da população estudada possui formação superior
não referente ao canto o que indica que além da demanda vocal de suas profissões,
ainda são cantores em corais amadores que comumente não apresentam problemas
vocais que afetem o canto. O número de cantores amadores representa a grande
maioria dessa população, mas um número expressivo de cantores se coloca em várias
categorias ao mesmo tempo.
Quando

ocorrem

problemas

de

saúde

que

afetam

o

canto,

o

otorrinolaringologista ou o clínico geral são procurados. O fonoaudiólogo foi procurado
quando associado ao otorrinolaringologista, pois os cantores associam o
fonoaudiólogo com a voz falada e a quase totalidade dos pesquisados não procura o
fonoaudiólogo para terapia ou orientação em voz cantada.
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Sobre a inter-relação da população de cantores de Curitiba e região
metropolitana com a fonoaudiologia, através desse estudo pode-se concluir que há
necessidade de maior interação e entre as duas áreas de conhecimento tendo em
vista que a simples inclusão dos cantores na categoria de profissional da voz não
contempla suas especificidades, pois o estudo demonstrou que a população de
cantores não é de fácil categorização em função da sua complexidade e das
especificidades da voz cantada.Além disso, os cantores demonstram um
desconhecimento das possibilidades de interação entre as duas áreas afim de
promover e preservar a sua saúde vocal.
Tendo em vista a confirmação da hipótese levantada o estudo aponta para a
necessidade de ações por parte da área de distúrbios da comunicação:
Fonoaudiologia, que envolvam pesquisadores e profissionais fonoaudiólogos da área
de voz e que tenham por objetivo a aproximação com a população de cantores, dadas
as especificidades dessa população. Porque a percepção que a população de cantores
tem sobre a inter-relação dessa população com a Fonoaudiologia está caracterizada
pela falta de conhecimento entre os dois atores sociais: cantores e fonoaudiólogos.
Dessa forma, o estudo aponta para a confirmação da hipótese levantada no começo
do estudo de que “a distância teórica e metodológica das áreas, a falta de
conhecimento por parte da população de cantores e o senso comum de que o
fonoaudiólogo trabalha com os distúrbios da voz falada tem interferido na inter-relação
entre as áreas do Canto e a Fonoaudiologia. O que representa um campo enorme de
pesquisa, atuação e possibilidades de quebras de paradigmas que tem caracterizado,
atualmente, a inter-relação entre essas duas áreas do conhecimento humano.
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO E
QUESTIONÁRIO PARA COLETA DE DADOS COM CANTORES.
Programa de Mestrado e Doutorado em Distúrbios da Comunicação
Doutorando: Claudio Antonio Sorondo Dias
Orientadora: Profª Drª Rosane Sampaio Santos (substituta)

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Convidamos você a participar como voluntário (a) da pesquisa intitulada
“Identificação e Descrição de Paradigmas na Temática da Voz Cantada: Percepção e
Expectativa de Cantores e Fonoaudiólogos”. Esse estudo teve aprovação do
Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do IPO-Instituto Paranaense de
Otorrinolaringologia do Paraná. Registro no CEP: 034/2013. Você está sendo
convidado por ser adulto e por ser cantor ou fonoaudiólogo.
Esse estudo possui dois objetivos principais: o primeiro é realizar uma Revisão
Narrativa na temática da Voz cantada que enfocará os artigos produzidos nos últimos
dez anos, ou seja, de 2003 a 2013 publicados em periódicos da área fonoaudiológica
e áreas afins que contemplem essa temática. O segundo é investigar aspectos da
prática fonoaudiológica na voz cantada por meio da aplicação de questionários
elaborados para cantores e fonoaudiólogos sobre aspectos globais da formação de
cantores e fonoaudiólogos, de sua percepção e suas expectativas envolvendo a
atuação fonoaudiológica com cantores e suas implicações na voz cantada. Serão
realizados dois tipos de análise, a análise quantitativa (estatística) para aferir o maior
grau de significação das respostas das questões fechadas e a análise qualitativa das
questões abertas por meio da técnica de Análise de Conteúdo dos enunciados de
fonoaudiólogos e cantores a respeito da prática fonoaudiológica na área de Voz/Voz
cantada, para posterior identificação e descrição dos paradigmas, da percepção e das
expectativas de cantores e fonoaudiólogos.
Os benefícios inerentes à realização dessa pesquisa consistem, principalmente,
na identificação e descrição dos paradigmas que tem norteado a prática
fonoaudiológica com a voz cantada e na prática clínica de fonoaudiólogos no
atendimento a cantores. E, também, na oportunidade de dar a voz a cantores e
fonoaudiólogos sobre as implicações da prática fonoaudiológica com cantores.
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Adicionalmente, envolve o benefício direto de uma maior visibilidade sobre as
questões do cantor e a prática fonoaudiológica e a forma como essas práticas podem
trazer mais benefícios aos cantores.
Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder a um questionário e
quanto aos riscos relacionados à participação no estudo eles são inexistentes, tendo
em vista que não envolve nenhum tipo de intervenção clínica ou realização de
exames. Será assegurado qualquer esclarecimento antes e durante o curso do estudo
a respeito do questionário ou para responder a qualquer dúvida relacionada a ele. As
informações obtidas serão confidenciais e asseguramos a privacidade e sigilo sobre
a sua participação. Os dados não serão divulgados de forma que possibilite a sua
identificação, pois suas informações serão identificadas por um código, assegurando
assim o seu anonimato. Não haverá gastos de sua parte para a participação na
pesquisa, bem como também não haverá pagamento.
Além disso, é importante conhecer a Resolução 196/1996 do CNS, disponível
no
sítio:http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/conep/aquivos/resolucoes/23_out
_versao_final_196_ENCEP2012.pdf.
ATENÇÃO: Aos participantes do estudo não residentes em Curitiba/PR ou que
receberem o questionário via email pedimos a gentileza de enviarem o questionário
no prazo máximo de quinze dias após o recebimento via email e comunicamos que
ao responder ao questionário você estará concordando com o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. Para os participantes do estudo residentes em
Curitiba que receberam o questionário via pesquisador, por favor, assinar o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido.
Contatos:
Pesquisador: Cláudio A. S. Dias email: claudiodiascanto@hotmail.com
Celular: (41) 91539191
Orientadora: Profª Drª Giselle Massi
Coorientadora: Profª Drª Vânia Nequer

email: giselle.massi@utp.br
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ASSINATURA DO PARTICIPANTE:_______________________________________
DATA:______________________________________________________________

QUESTIONÁRIO PARA CANTORES

Dados de identificação:

Nome: ...................................................................................... Idade:...........................
Sexo:

( ) Masculino

( ) Feminino

Cidade e estado em que reside:...................................................................................
Formação Acadêmica: (
(

) Especialista (

) Nenhuma (

) Mestre (

) Fundamental (

) Médio (

) Graduado

) Doutor

Tempo de atuação como cantor em anos:..................................................................

Perfil do cantor:

Marque com um X a sua resposta para as questões abaixo: SIM

NÃO

1) Você é um cantor popular?

( )

( )

2) Você é um cantor erudito?

( )

( )

3) Você é um cantor de coral?

( )

( )

4)Você é um cantor solista?

( )

( )

5) Você é um cantor amador?

( )

( )

6) Você é um cantor profissional?

( )

( )

Questões sobre formação musical:

6)

Possui formação acadêmica musical?

( )

( )

7)

Cursa ou cursou Graduação em Canto?

( )

( )

8)

Cursa ou cursou Licenciatura em Música?

( )

( )

9)

Cursa ou cursou extensão em Canto?

( )

( )

( )

( )

10) Estudou canto com professor particular?
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Questões sobre atuação fonoaudiológica em voz cantada:

11) Teve problemas vocais que afetaram negativamente seu canto? ( ) Sim ( ) Não
Se sim, cite quais problemas? ___________________________________________
12) Ao ter problemas de voz qual (ais) profissionais procurou? _________________
13) Já buscou trabalho terapêutico individual com fonoaudiólogo? ( ) Sim ( ) Não
Se sim, qual o seu nível de satisfação? ( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Satisfatório ( ) Ruim
Se não, por qual motivo? _______________________________________________
14) Já buscou trabalho terapêutico fonoaudiológico em grupo? ( ) Sim ( ) Não
Se sim, qual o seu nível de satisfação? ( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Satisfatório ( ) Ruim
Se não, por qual motivo? _______________________________________________
15) Teve orientação fonoaudiológica sobre utilização da voz cantada? ( ) Sim ( ) Não
Se sim, qual seu grau de satisfação? ( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Satisfatório ( ) Ruim
16) Em sua opinião o fonoaudiólogo pode contribuir com o cantor? ( ) Sim ( ) Não
Se sim, em que situação e de que forma? __________________________________
Se não, por qual motivo? _______________________________________________
17) Qual a sua opinião sobre a atuação fonoaudiológica com cantores? __________
19) Em sua opinião o fonoaudiólogo é um profissional que trabalha com a voz falada
ou cantada? _________________________________________________________
20) Em que situações você acha que os cantores devem procurar o fonoaudiólogo?
___________________________________________________________________
Obrigado por sua colaboração!

