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RESUMO 

 
 

INTRODUÇÃO: no canto erudito a voz tem que ter projeção para ser 
considerada funcional. Fica ao encargo do professor nortear o aluno quanto ao 
uso de técnicas e estratégias favoráveis para que a voz se projete, durante 
uma performance, com o mínimo de esforço possível. No entanto, existem 
polêmicas quanto ao modo de se ensinar a projeção vocal, isto porque as 
concepções e perspectivas de trabalho variam conforme a formação de 
professores de canto e correntes estéticas musicais. OBJETIVO: analisar 
conhecimentos e abordagens referentes à projeção vocal, na perspectiva de 
professores do canto erudito, atuantes no Brasil. MÉTODO: o estudo foi 
realizado com 72 professores de canto erudito (51 mulheres e 21 homens), 
atuantes em território nacional. Os participantes responderam, por via 
eletrônica, a um questionário aberto composto de dados de caracterização da 
amostra: sexo, idade, locais de atuação, tipo de formação e tempo de docência 
e de sete questões sobre projeção vocal no canto erudito. Para esta pesquisa, 
foram analisadas as duas questões centrais que trataram, diretamente, de 
definições e abordagens sobre a projeção vocal, na visão dos sujeitos. As 
respostas de cada questão foram classificadas em categorias e, em seguida, 
analisadas estatisticamente. Na análise estatística, as categorias foram 
cruzadas com as variáveis: sexo, tipos de formação e tempo de experiência 
docente. RESULTADOS: em relação ao que é projeção, os dados geraram as 
categorias: corpo, respiração, produção do som (fonte e filtro), estética do som 
e audibilidade. As categorias de produção do som e audibilidade foram mais 
citadas, e esta última foi referida por 81% dos professores do sexo masculino, 
dado que teve significância estatística (p=0,027). Com relação às abordagens, 
as categorias encontradas foram: corpo, respiração, percepção/propriocepção, 
imagem e forma de emissão. As duas mais citadas foram respiração e forma 
de emissão. CONSIDERAÇÕES FINAIS: segundo os conhecimentos dos 
professores de canto da amostra, do referido estudo, a projeção vocal foi 
definida, predominantemente, pela junção dos aspectos de produção do som e 
audibilidade. Contudo, a referência à audibilidade teve destaque pela 
significância estatística. No caso das abordagens, os fatores respiração e 
emissão do som foram enfatizados como as principais formas de se trabalhar e 
desenvolver a projeção vocal do cantor erudito. 

 
Descritores: música; canto; voz; voz profissional. 
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ABSTRACT 

 

 

INTRODUCTION: in erudite singing the voice has to have projection to be 

considered functional. It is the teacher‟s role to guide the student in using 

favorable techniques and strategies for vocal projection during performance, 

using the least possible effort. However, there are controversies concerning the 

teaching of vocal projection, as singing teachers have different educational 

backgrounds and aesthetic views. PURPOSE: To analyze the perspectives and 

approaches regarding vocal projection, used by erudite singing teachers in 

Brazil.  METHODS: the subjects of this study were 72 singing teachers (51 

women and 21 men), working in Brazil. The participants answered, by email, an 

open questionnaire, composed of sample characterization data: sex, age, work 

places, educational background, and time of teaching experience, as well as 

seven questions about vocal projection in erudite singing. For purpose of this 

study, the answers to the two central questions were analyzed. These questions 

directly concerned definitions and approaches in vocal projection, according to 

the subjects. The answers to each question were categorized, and then 

statistically analyzed. In this analysis, the categories were crossed with the 

following variables: sex, educational background, and time of teaching 

experience. RESULTS: in regards to the definition of projection, the following 

categories were observed: body, breathing, sound production (source and 

filter), sound aesthetics and audibility. The categories „sound production‟ and 

„audibility‟ were mentioned more often than the rest, and the latter was 

mentioned by 81% of the male teachers in this study, which is statistically 

significant (p=0,027). With regards to the different approaches, the observed 

categories were: body, breathing, perception/self-perception, image and 

emission forms. The categories mentioned more often were „breathing‟ and 

„emission form‟. FINAL CONSIDERATIONS: to knowledge of the participating 

singing teachers, vocal projection was defined, predominantly, as a combination 

of sound production aspects and audibility. However, the reference to audibility 

was highlighted, as it showed statistical significance. As far as the different 

approaches, breathing and sound emission were emphasized as the main 

strategies for work and development of vocal projection in erudite singing.  

 
 
Descriptors: music; singing; voice; professional voice. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Durante uma performance, uma das metas do cantor erudito é que 

sua voz alcance uma projeção que se sobreponha ao som da orquestra, 

vença obstáculos acústicos do ambiente e chegue à plateia com qualidade. 

Este objetivo configura um árduo trabalho para o profissional e para os 

professores de canto. A projeção da voz é tarefa que deve garantir a 

audibilidade nos trechos graves e agudos da obra musical, com o mínimo 

esforço e sem auxílio de equipamentos eletrônicos de amplificação sonora 

(Amato, 2010). 

 Porém, a despeito da importância da projeção vocal cantada há muitas 

divergências entre professores e escolas de canto, quanto à compreensão e 

ao método de ensinamento desse aspecto. Existem polêmicas no sentido de 

como fazer o cantor otimizar sua técnica, pois a voz tem que ter projeção 

para ser considerada funcional no canto erudito. 

 A partir desse entendimento e da experiência da pesquisadora, como 

cantora e docente, surgiu o interesse de investigar a opinião dos professores 

de canto erudito, atuantes no Brasil, sobre projeção vocal. Para tanto, a 

proposta da pesquisa foi refletir sobre como os referidos profissionais 

pensam a projeção junto aos seus alunos, e se há pontos comuns que 

norteiam essa didática. 

 De acordo com Le Huche e Allali (2005a), tanto na fala quanto no 

canto, a voz projetada ou direcionada caracteriza a ação de um sujeito sobre 

o outro. Isso compreende quatro elementos: o primeiro é de ordem mental, 

que é a intenção de chamar a atenção do ouvinte; o segundo é o olhar 

dirigido quando a ação vocal é empreendida; o terceiro tem a ver com 

questões posturais e o quarto é a ativação da respiração. Os autores 

referiram que, na fala, este direcionamento da voz acontece junto com as 

ações de chamar alguém, ordenar, afirmar, interrogar. No canto, o processo 
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se assemelha, sendo que “a atitude de projeção vocal é mantida mesmo que 

o olhar não esteja voltado para o outro” (Le Huche e Allali, 2005a, p. 13). 

        Especificamente no canto erudito, Amato (2010) relatou que a 

projeção vocal depende de ajustes específicos e da ação coordenada de 

uma série de fatores: ativação da respiração, emissão da voz e articulação 

das palavras e do funcionamento do trato vocal, como um todo. 

 Para Sataloff (2010), a projeção depende da acústica do ambiente. 

Compartilharam dessa mesma opinião Andrada e Silva e Duprat (2004, p. 

187), ao definirem projeção no canto como “a possibilidade de alcance da 

voz no espaço físico em que ela é produzida”. Os mesmos autores 

acrescentaram que este aspecto resulta da ação conjunta entre respiração, 

pressão subglótica, loudness e articulação. 

Segundo Kleber et al. (2007), resultados satisfatórios com projeção 

vão depender da propriocepção do cantor com relação à sua voz. 

 De acordo com Miller (2004), o funcionamento da projeção vocal será 

otimizado, também, mediante a participação do corpo. O autor observou que 

entre tradicionais correntes européias de canto há divergência de opiniões 

referentes à presente temática. A escola italiana preconiza que a projeção é 

conseguida por meio da ação muscular de todo o corpo, com a totalidade 

das forças da inspiração e expiração. Na vertente francesa, a projeção 

depende, sobretudo, de ajustes na ressonância frontal, dita “máscara” e, na 

alemã, na ressonância faríngea (Miller, 2002). 

 Diante do exposto, sugere-se uma reflexão sobre os conhecimentos e 

abordagens com a projeção vocal, no canto erudito, sob a ótica de 

professores desta área, atuantes no Brasil. Ademais, o presente estudo 

objetiva contribuir com a ampliação de pesquisas, nos campos da 

Fonoaudiologia e da Música, especificamente, do Canto. 
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2. OBJETIVO 

 

Analisar conhecimentos e abordagens referentes à projeção 

vocal na perspectiva de professores do canto erudito atuantes no 

Brasil. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 Este capítulo apresenta aspectos que norteiam as concepções sobre 

projeção vocal em relação aos conhecimentos e abordagens 

correlacionados. Não foi seguida a ordem cronológica na construção do 

texto, uma vez que se privilegiou o agrupamento e encadeamento de ideias 

dos autores, por assunto. 

Amato (2006, p. 643) afirmou que o canto, em geral, comunica 

intenções e emoções da música. Por sua vez, a produção vocal cantada é a 

“expressão artística do humano em sua totalidade corporal e musical, 

revelando as riquezas e sutilezas melódicas historicamente datadas de um 

povo ou etnia”. A arte do canto erudito demanda ação conjunta entre postura 

corporal, musculatura respiratória e emissão da voz. Cabe ao intérprete, sob 

a ótica da autora, rigoroso estudo para este desenvolvimento e combinação 

entre arte e técnica. Murry e Rosen (2000), Gómes (2003) e Pacheco (2004) 

corroboraram a opinião de que todo cantor deve alicerçar suas técnicas em 

conhecimentos científicos de fisiologia da voz. 

 Miller (2004, p. 42) argumentou que os aspectos posturais devem ser 

considerados como prioridade na atividade do canto, pois exercem influência 

direta na musculatura que atua na emissão e projeção da voz. O mesmo 

autor justifica este pensamento, ao afirmar que o “instrumento vocal não é 

somente a laringe, mas o corpo todo”. 

Sobre a relação entre corpo e voz, a pesquisa de Mello et al. (2009) 

teve o objetivo de investigar os efeitos da aplicação de um programa de 

desenvolvimento da coordenação motora na voz do cantor. Participaram do 

estudo cinco cantores líricos profissionais. Estes sujeitos foram submetidos a 

uma avaliação pré e pós-realização do programa de exercícios corporais 

criados pelo primeiro pesquisador e baseados na teoria de Piret e Béziers. 

Após a intervenção, cada cantor foi filmado enquanto cantava uma ária de 

ópera correspondente às respectivas classificações vocais. Entre os 
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resultados da pesquisa, os autores observaram que o trabalho de 

coordenação motora utilizado favoreceu, entre outros aspectos, à projeção 

vocal dos cantores. 

 Os autores Mello e Andrada e Silva (2008) desenvolveram um estudo 

que objetivou refletir a relação entre alongamento, relaxamento e 

aquecimento. Os pesquisadores realizaram revisão bibliográfica em 

publicações no LILACS, BIREME, PUBMED e MEDLINE e propuseram uma 

discussão sobre estas práticas e respectivas funções para a atividade no 

canto lírico. As reflexões levaram os autores a considerarem que 

aquecimento e alongamento complementam o preparo vocal do cantor e 

equilibram o funcionamento da musculatura do trato e postura corporal. Este 

entrelaçamento tem relação direta com a qualidade da voz, durante uma 

performance. Na concepção dos autores, a projeção vocal, bem como outros 

parâmetros vocais, depende da percepção do cantor sobre a própria voz, 

durante o canto. 

 A respeito da propriocepção, Kleber et al. (2007) realizaram pesquisa 

no intuito de analisar os resultados de um canto consciente ou não, do ponto 

de vista fisiológico. Os autores contaram com a participação de 16 cantores 

eruditos profissionais e foi solicitado a cada participante que executasse, por 

duas vezes, uma ária de ópera italiana. Na primeira, cada sujeito cantou a 

ária livremente, sem se ater a questões de produção do som. Na segunda, 

foi pedido que a atividade do canto fosse consciente com relação a esta 

produção. Entre os resultados, os autores observaram que durante a ação 

consciente, há uma evidente ativação de questões fisiológicas, acústicas e 

interpretativas, do início ao fim da ária. Na visão destes autores, esta 

ativação, denominada consciente, gerou diferenças em todos os fatores, 

durante a performance dos cantores, em destaque, refletiu na melhora da 

projeção vocal. 

 No estudo de Pereira e Penteado (2007), o objetivo foi caracterizar 

aspectos de percepção e de conhecimento vocal, em grupos de vivências de 
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voz. Os 53 sujeitos desta pesquisa tinham idade entre 15 e 80 anos, 

profissionais ou não da voz. Integraram a amostra profissionais como: 

cantores, radialistas, jornalistas, vendedores e músicos. As atividades da 

vivência foram oferecidas pelas pesquisadoras, como parte das ações de 

estágio correspondente ao curso de graduação em Fonoaudiologia. Após um 

dos encontros, foi pedido que os sujeitos desenhassem uma imagem 

representativa e escrevessem um depoimento sobre sua voz. A partir da 

análise do material, buscou-se aferir a percepção e o saber que os sujeitos 

tinham da própria voz. Foram evidenciados atributos como: socioculturais, 

profissionais, psicoemocionais e parâmetros relacionados à produção do 

som. Entre estes, foram identificados e referidos, com maior ocorrência: 

loudness, pitch, articulação, qualidade da voz e respiração/coordenação 

pneumofônica. No tocante à projeção vocal, este fator foi engendrado nos 

parâmetros destacados, segundo opinião das autoras. 

 Em referência à respiração, Miller (2000) afirmou ser a fonte de 

energia para emissão do som laríngeo, que demanda controle da pressão 

subglótica e sustentação no canto, porém, salienta que estes aspectos não 

são involuntários e, portanto, precisam ser acionados. Ao mesmo tempo, o 

autor ressaltou que, embora a pressão subglótica seja imprescindível para a 

projeção da voz, seu emprego excessivo é prejudicial. Nesta concepção, 

nem esforço físico, nem energia demasiada produz um canto de qualidade. 

 Pettersen e Westgaard (2003) realizaram uma pesquisa com o 

objetivo de verificar o efeito da ativação da musculatura respiratória no 

canto. Para tal, filmaram a performance de oito cantores profissionais, 

durante a interpretação de uma canção erudita ou ária de ópera, de livre 

escolha. Os resultados evidenciaram que os cantores controlavam a 

respiração de forma coordenada. Os sujeitos mantiveram a caixa torácica 

expandida durante o canto, conseguiram provocar o abaixamento da laringe 

e a pressão subglótica. Entre os resultados da pesquisa, os autores 

concluíram que a expansão do tórax favoreceu o controle constante e 



7 

 

preciso da pressão aérea, durante a inspiração e expiração, e este efeito 

propiciou melhora na emissão da voz. 

 No estudo de Menezes et al. (2005), os autores verificaram efeitos 

vocais e laríngeos após técnicas de vibração da língua, em 30 adultos com 

voz saudável. Os participantes realizaram exame laringoscópico e 

responderam a um questionário sobre sensações a respeito das vibrações 

emitidas durante o exame. Dentre os resultados, os autores observaram que 

a projeção vocal esteve diretamente relacionada com a respiração, pressão 

subglótica e abertura da boca. Concluíram que os sujeitos da pesquisa 

produziram emissões sem tensões, mantiveram a frequência e a intensidade 

vocal. Isto garantiu a propagação da voz no espaço. 

O estudo de Sonninen et al. (2004) buscou verificar os efeitos do 

apoio respiratório na emissão da voz, no canto erudito. Foram realizadas 

gravações de sete cantores profissionais, enquanto emitiam pequenas 

sequências melódicas com a sílaba /pa/. Foi solicitado que cada participante 

cantasse as sequências duas vezes: na primeira, deveriam simular o canto 

sem a ativação do apoio. Na segunda, com esta ação presente. Após 

avaliação perceptivoauditiva de 63 ouvintes (estudantes de canto, cantores e 

leigos), concluíram que a qualidade da voz melhorou, consideravelmente, no 

sentido da projeção, quando suportada pelo apoio. 

Miller (2000) reforçou que apoiar a respiração no canto significa 

manter a postura e tônus muscular durante a inspiração, para sustentação 

da corrente de ar. A pressão subglótica gerada deste recurso, combinada 

com os ressoadores supraglóticos, torna-se preliminar e determinante na 

intensidade vocal. 

 Ainda sobre o aspecto da respiração, a pesquisa de Thorpe et al. 

(2001) teve o objetivo de utilizá-la como estratégia para aumentar a 

intensidade da projeção vocal, no canto. Foi audiogravada uma ária de 

ópera, executada por cinco cantores eruditos profissionais, pré e pós-
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intervenção. Antes das gravações, um dos pesquisadores aplicou, nos 

participantes, exercícios para ativar a musculatura respiratória, com foco na 

sustentação do ar. Inicialmente, os sujeitos eram levados à percepção dos 

músculos abdominais, atuantes na respiração, com base na emissão de 

sons de grito e riso, que gerou contrações dos referidos músculos. Após esta 

prática, seguiu-se com a gravação das árias. Os autores observaram que a 

sustentação abrangeu ajustes da musculatura respiratória, durante toda a 

emissão no canto e facilitou o controle necessário para a pressão subglótica, 

sem comprometer a vibração das pregas vocais. Para os pesquisadores, a 

intensidade e qualidade da projeção da voz são obtidas pela sustentação do 

ar. 

Para Miller (2004) e Rehder (2004), além de contar com o suporte da 

respiração, a projeção vocal também depende da forma de emissão. 

Segundo Rehder (2004), a emissão da voz depende da ação coordenada 

entre fonte e filtro. Estas ações não operam independentes entre si, mas sob 

níveis de energia e fluxo de ar, fechamento e abertura da glote e ativação 

dos músculos ressoadores, para espalhar o som produzido. A autora 

completou que “é chamado de fonte o resultado acústico gerado pela 

vibração das pregas vocais, e de filtro a função de transferência do som 

glótico, resultado acústico dependente da forma e comprimento específico 

do trato vocal (Rehder, 2004, p. 61)”, e reitera que a perfeita combinação 

fonte-filtro resulta no som final, que se ouve. 

 Uma pesquisa relacionada à articulação foi desenvolvida por Santos e 

Assencio-Ferreira (2001), com o intuito de verificar os benefícios de 

exercícios que envolvem técnicas articulatórias para a voz. Foi realizada 

uma revisão bibliográfica, em livros de teatro, canto e oratória. Os autores 

elencaram 153 exercícios de articulação para o profissional da voz e 

concluíram que esta atividade equilibra o trabalho entre fonte e filtro e 

aumenta a projeção vocal.  A prática de exercícios articulatórios também 

descentraliza o trabalho da laringe, durante a fonação. 
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 Para autores como Rehder (2004), Andrada e Silva e Duprat (2004), 

Bunch (2005) e Amato (2010), os articuladores modificam a qualidade do 

som produzido na fonte e são responsáveis pela propagação deste nos 

ressoadores. Por sua vez, os ressoadores projetam o som no espaço 

acústico.  

 De acordo com Kirkpatrick (2009), a ressonância tem relação direta 

com a projeção, pois o efeito causado pela vibração do som, produzido na 

fonte, e sua otimização contemplam aspectos estéticos, como harmônicos 

graves, médios e agudos. Tal combinação, na opinião do autor, deve ser 

trabalhada pelo professor de canto, para que, por meio de técnicas 

específicas, o aluno consiga equilibrar seu timbre e adquirir controle total da 

ressonância. Isto garantirá o mínimo esforço vocal durante canto. 

Esteticamente, o resultado será um som forte, cheio, projetado e audível, 

sobre uma orquestra, em um grande teatro. 

 Em correlação às abordagens com projeção vocal, pode-se 

mencionar o trabalho de Sousa et al. (2010), que desenvolveram pesquisa 

sobre o uso de metáforas como suporte na pedagogia do canto. O objetivo 

das autoras foi verificar se professores utilizam ou não imagens para o 

ensinamento do canto, se há justificativa desta ação e correlação deste 

recurso com o resultado fisiológico pretendido. Para tanto, 20 professores de 

canto responderam a um questionário aberto, que inquiriu sobre a formação 

e experiência docente dos sujeitos, bem como citação e explicação de 

imagens utilizadas por eles. Entre os resultados, observou-se que as 

imagens são recursos utilizados, entre os professores de canto, para facilitar 

a compreensão do aluno com relação à ressonância da voz e ao 

entendimento da projeção. Entre as expressões mais comuns, foram citadas: 

“voz na cabeça”, “voz na máscara”, “voz para cima”, “voz para frente”. As 

autoras observaram, ainda, que os entrevistados que utilizam metáforas, 

referem-se a elas como um recurso que estimula a propriocepção do cantor 

e facilita a compreensão de aspectos técnicos e subjetivos do canto. 
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 Ainda com relação às imagens, Costa (2001) e Miller (2002) explicam 

que estes termos, universalmente conhecidos, derivaram de concepções 

estéticas de escolas europeias do canto erudito. As terminologias originaram 

como formas de tradução da complexidade fisiológica da emissão do som. 

Sobre estas concepções estéticas, correspondentes às principais escolas de 

canto, italiana, alemã e francesa, Miller (2002) argumenta que o tipo de 

projeção, nesta perspectiva, é formulado na mente do cantor. No entanto, no 

sentido fisiológico, cada escola apresenta suas variáveis para o fator 

projeção. Na alemã, a projeção da voz depende de ajustes no mecanismo 

da ressonância faríngea, como acontece na fala. Este posicionamento 

separa a pedagogia alemã das outras vertentes estéticas, no que se refere à 

projeção da voz. Nesta perspectiva, o autor reitera que o espaçamento 

interno e o abaixamento da laringe podem ser provocados, como num 

bocejo, e o resultado será um som com evidência de harmônicos e projetado 

com intensidade. 

A utilização dos termos “sentir no palato”, “espaço na garganta”, 
“imagem de um cone que se alarga da região da nuca até o 
pescoço”, “cantar debaixo da garganta por todo o corpo”, 
“percorrendo a espinha”, “cantar para dentro do corpo” são 
freqüentemente utilizados por professores alemães. Todas essas 
expressões e inúmeras outras similares induzem à sensação 
posterior, no sentido de alargamento da faringe, promovendo a 
acústica para o canto (Miller, 2002, p. 67). 

         Para o mesmo autor, ao contrário da alemã, a escola francesa reza 

que o cantor deve concentrar a amplificação do som nas ressonâncias oral e 

nasal. O estilo francês de canto preserva as particularidades do timbre, e, no 

sentido da ampliação dos sons, vem desta visão a expressão “cantar na 

máscara”, que tem relação com nasalidade, característica própria do idioma.  

Por outro lado, a concepção da projeção vocal, pela escola italiana, é 

permitir reverberação do som por toda a face, sem concentrá-lo na 

ressonância faríngea, ou apenas na máscara, mas em todo o trato. 

         Sobre a audibilidade, os autores Miller (2004), Le Huche e Allali 

(2005b) e Amato (2010) concordam que a emissão da voz no canto, gerada 
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por meio de ajustes coordenados dos aspectos anatomofisiológicos, garante 

que o som seja projetado no ambiente acústico. Sataloff (2010) é enfático ao 

afirmar que, além da coordenação entre o funcionamento da musculatura 

respiratória e a do trato, a projeção vocal depende das condições acústicas 

do local de apresentação. Há ambientes diversos, propícios ou não a 

fazerem com que o cantor empregue maior esforço fonatório a fim ser 

ouvido. O autor pontuou que a acústica do ambiente está entre a maioria dos 

fatores importantes que determinam a audibilidade. Assim, deve-se 

selecionar, previamente, os locais de apresentação, para não comprometer 

a performance do cantor, bem como a sua saúde vocal. 
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4. MÉTODO 

 

 

4.1 Preceitos éticos 

Esta pesquisa configura um estudo transversal, descritivo e de 

natureza quanti/qualitativa, que foi submetida ao Comitê de Ética da PUC-

SP e aprovada sob o protocolo de N° 073/2009 (anexo 1). Os sujeitos 

receberam, via eletrônica, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido da 

pesquisa (anexo 3). 

 

4.2 Seleção dos sujeitos 

Os primeiros sujeitos convidados foram os residentes em São Paulo, 

pertencentes ao rol de relacionamento pessoal da pesquisadora. O contato 

com os demais foi estabelecido em rede, por meio da snowball technique1. 

Quando os primeiros participantes devolveram o questionário 

respondido, foi solicitado que indicassem outros três que se incluíssem nos 

critérios da pesquisa. Quando alguns dos convidados rejeitaram a 

participação, o processo snowball foi sequenciado com uma nova indicação. 

         Os critérios de inclusão foram: ser professor de canto erudito e possuir 

alguma formação nesta área; ter experiência docente mínima de dois anos; 

exercer atividade em conservatórios e/ou outras escolas de música, 

universidades públicas e/ou privadas e/ou ser professor particular. 

 

 

 

                                                 
1
 Amostragem por bola de neve. A amostra tem início a partir de um núcleo de elementos 

conhecidos e é aumentada pela adição de novos elementos indicados por membros da 
amostra original (Marshall, 1998). 
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4.3 Caracterização da amostra 

Foram convidados a participar da pesquisa 121 professores de canto 

(81 mulheres e 40 homens), residentes e atuantes em diferentes locais no 

Brasil (tabela 1). Dentre estes, 37 não se manifestaram e seis rejeitaram 

participação. Apesar de 80 professores terem aceitado, somente 72 (51 

mulheres e 21 homens) completaram o questionário, no prazo da coleta, e 

configuram a população total do presente estudo (tabela 1). A faixa etária 

dos sujeitos da amostra variou entre 23 e 77 anos de idade. 

Conforme mostra a tabela 1, foram considerados sujeitos da pesquisa 

professores formados por meio de aulas particulares e/ou que realizaram 

cursos técnicos de canto, em conservatórios e escolas privadas de música. 

Estes sujeitos estão inclusos na categoria dos sem graduação. Com relação 

ao tempo de experiência docente, os participantes da pesquisa têm entre 2 a 

50 anos de exercício. Considerou-se, portanto, que a experiência varia de 

acordo o tempo de ensino e, por isso, foi necessário distribuir a amostra em 

três grupos: 2 a 10, 11 a 21 e mais de 22 anos como professor de canto. 



14 

 

Tabela 1 – Distribuição dos professores de canto, em número (n) e em porcentagem (%), 
nas regiões e Estados do Brasil onde residem e lecionam, sexo, tipo de formação e tempo 
de docência. 

REGIÕES ESTADOS BRASILEIROS n % (Estado) % (Região) 

Sudeste 
São Paulo 
Rio de Janeiro 
Minas Gerais 

21 
14 
4 

29,1 
19,4 
5,5 

 
54,1 

Nordeste 

Pernambuco 
Bahia 
Paraíba 
Alagoas 
Maranhão 

11 
5 
2 
1 
1 

15,2 
6,9 
2,7 
1,3 
1,3 

 
 

27,7 
 

Centro-Oeste 
Goiás 
Mato Grosso do Sul 

5 
2 

6,9 
2,7 

9,7 

Sul 
Rio Grande do Sul 
Paraná 
Santa Catarina 

3 
1 
1 

4,1 
1,3 
1,3 

 
6,9 

Norte Pará 1 1,3 1,3 

Total 14 72 100,0 100,0 

LOCAIS DE ATUAÇÃO N % 

Conservatórios e aulas particulares 
Universidades, conservatórios e aulas particulares 
Universidades 
Aulas particulares 
Conservatórios 

22 
22 
12 
11 
5 

30,5 
30,5 
16,6 
15,2 
6,9 

Total  72 100,0 

SEXO N % 

Feminino 
Masculino 

51 
21 

70,8 
29,1 

Total 72 100,0 

TIPOS DE FORMAÇÃO N % 

Graduação/Especialização 
Mestrado/Doutorado 
Não possuem graduação 

37 
18 
17 

51,3 
24,9 
23,6 

Total  72 100,0 

TEMPO DE DOCÊNCIA N % 

2 a 10 anos 
11 a 21 anos 
Mais de 22 anos 

39 
22 
11 

54,1 
30,5 
15,2 

Total 72 100,0 

          

4.4 Instrumento 

         O instrumento da pesquisa constituiu-se de um questionário de 

investigação sobre definições e métodos referentes à projeção vocal 

utilizados por professores de canto erudito (anexo 5). Este questionário foi 

elaborado especificamente para esta pesquisa. A estruturação das questões 

se deu com base em literatura (Costa, 2001; Miller, 2004; Elliott, 2006) e na 

experiência profissional da pesquisadora e de sua orientadora.         
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         Antes de dar início à coleta, foi realizado um projeto piloto, com quatro 

voluntários, para testar o instrumento da pesquisa. Após realização do piloto, 

foi possível verificar a clareza e inteligibilidade dos enunciados, ordem e 

relevância das questões, tempo de aplicação e mensurar se os dados 

seriam úteis e favoráveis aos resultados. Ajustes foram feitos na direção de 

criar instruções para o preenchimento do questionário e estabelecer um 

número mínimo e máximo de palavras para cada resposta (anexo 6). 

         O questionário foi composto dos campos de caracterização da 

amostra: idade, sexo, local e Estado de residência, tempo de docência, data 

da resposta, local de atuação e foi finalizado com sete questões abertas, 

referentes a conhecimentos e abordagens sobre o tema projeção da voz 

(anexo 5). 

Devido ao tempo do mestrado em dois anos, optou-se por analisar as 

duas questões que completaram a caracterização da amostra (1 e 3, anexo 

5) e as centrais do estudo: sobre as definições de projeção vocal (questão 4, 

anexo 5) e formas de abordagem (questão 5, anexo 5).  

4.5 Procedimentos 

         A pesquisadora enviou uma carta convite (anexo 2), via e-mail, para 

todos os professores, contendo informações a respeito da pesquisa e da 

importância da participação como sujeito. Após a declaração de aceitação, 

também via eletrônica, a pesquisadora enviou o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (anexo 3), as instruções para preenchimento do 

questionário (anexo 4) e o questionário (anexo 5). 

         Conforme explicitado nas instruções do instrumento (anexo 4), os 

participantes tiveram o prazo de uma a três semanas para a devolução do 

questionário respondido. A coleta ocorreu no período de seis meses, a 

saber, de outubro de 2009 a abril de 2010. 
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4.6 Análise dos dados 

Os dados que completaram a caracterização da amostra foram 

analisados quantitativamente e estão apresentados nas tabelas 1 e 3. 

Na questão 4, apenas um dos 72 sujeitos não definiu a projeção 

vocal. Na questão 5, 15 sujeitos não descreveram formas de abordagem 

com projeção vocal junto aos alunos e, nas tabelas, estes sujeitos estão 

distribuídos nas colunas dos que não referiram categorias. 

  Para os dados referentes às definições e abordagens com projeção 

vocal (anexo 5), foi feita análise em duas etapas: análise categorial e análise 

estatística dos resultados. A primeira etapa se deu após várias leituras das 

72 respostas abertas, correspondentes a estas questões, e julgou-se 

necessário um método de análise que abrangesse a totalidade do conteúdo 

das mensagens, sem omitir dados relevantes. Para tanto, usou-se a forma 

proposta por Bardin (1977), que é uma análise descritiva de conteúdo que 

permite classificar as unidades significativas de um texto por categorias.  

O processo teve inicio por meio de análise temática, da seguinte 

forma: mediante as leituras das respostas, foram destacados termos ou 

palavras correspondentes aos conceitos de projeção e suas abordagens. 

Estes termos foram agrupados, por aproximações semânticas, de acordo 

com o seu aparecimento nas frases (anexo 6). A partir desta classificação, o 

conteúdo da mensagem foi condensado, e isto deu origem às categorias, por 

exemplo: na questão 4, as palavras condução do ar, controle do ar, apoio e 

sustentação do ar originaram a categoria respiração. Respostas dos sujeitos 

com as palavras: relaxamento corporal, posicionamento corporal, postura, 

alinhamento corporal definiram a categoria corpo. A categorização produção 

do som (fonte e filtro) foi determinada por termos como: emissão 

desimpedida, qualidade da emissão, extensão, articulação, dicção, 

ressonância, voz na máscara, formante, entre outros (anexo 6). 
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Quando no texto apareciam palavras ou terminologias semelhantes, 

estas foram agrupadas em duas diferentes categorias, de acordo com o seu 

sentido na frase, da seguinte maneira: quando o sujeito referiu amplificação 

do som nas ressonâncias, esta resposta foi classificada em produção do 

som. Quando o sujeito referiu amplificação da voz no espaço acústico, esta 

definição compôs a categoria audibilidade. Desta forma, as respostas da 

questão 4 formaram cinco categorias: respiração, produção do som (fonte e 

filtro), corpo, estética do som e audibilidade, conforme o anexo 6. 

Para a questão 5, que tratou das formas de abordagem com a 

projeção vocal, o processo foi repetido e os dados foram agrupados nas 

categorias: corpo, respiração, percepção/propriocepção, imagem e forma de 

emissão. A categoria corpo foi criada a partir de menção aos termos como 

alinhamento corporal, técnicas alternativas de relaxamento, posicionamento 

do corpo, entre outros (anexo 7). Categorizou-se respiração quando nas 

respostas apareceram as palavras: apoio, suporte de ar, controle de ar, 

respiração diafragmática, pressão subglótica, expiração, entre outros termos 

semelhantes. A categoria percepção/propriocepção foi definida a partir dos 

termos: conscientização, percepção do próprio corpo, percepção da própria 

voz, busca de sensações, entre outros. Da mesma forma, seguiu-se com as 

categorias imagem e forma de emissão, conforme consta no quadro do 

anexo 7. 

4.6.1 Estatística 

           A análise estatística das questões 4 e 5 foi feita da seguinte forma: as 

categorias foram digitadas em planilha do Excel e criou-se um banco de 

dados. A partir deste processo, as variáveis: sexo, tipos de formação e 

tempo de experiência docente dos professores, foram cruzadas com as 

categorias de cada questão. Estes dados foram comparados entre si. Os 

resultados da questão 4 estão apresentados nas tabelas de 3 a 7, e os da 

questão 5, das tabelas 8 a 12. 
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         Para verificar a associação entre as variáveis categóricas, foi 

empregado o teste de associação qui-quadrado ou teste exato de Fisher 

(quando pelo menos uma das freqüências esperadas foi menor do que 5). 

Para todos os testes estatísticos foi estabelecido um erro alfa=5%, isto é, os 

resultados dos testes foram considerados estatisticamente significativos 

quando p<0,05. Os testes foram realizados com o auxílio do software SPSS 

for Windows, versão 11.0. 
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5. RESULTADOS 

 

Na tabela 2 estão expostos os resultados referentes às formas de 

reciclagem dos sujeitos da amostra e as escolas de canto seguidas pelos 

mesmos. 

Nas tabelas de 3 a 7 estão expostas as categorias relacionadas às 

definições da projeção, geradas a partir das respostas da questão 4: “na sua 

opinião, o que é projeção vocal?” (anexo 6). 

 Nas tabelas de 8 a 12 estão expostas as categorias relacionadas às 

abordagens com a projeção, geradas a partir das respostas da questão 5: 

“como você descreve o seu trabalho com projeção vocal junto aos seus 

alunos?” (anexo 7). 

Tabela 2 – Distribuição dos professores de canto, em número (n) e em porcentagem (%), 
segundo formas de reciclagem e escolas de canto. 

FORMAS DE RECICLAGEM n % 

Não mencionaram 
Mencionaram 

15 
57 

20,8 
79,1 

      Workshops, master classes, festivais, simpósios e congressos 
      Leitura de livros e periódicos 
      Aulas particulares 
      Outras  
      Cursos na área da Fonoaudiologia 

26 
25 
24 
21 
7 

36,1 
34,7 
33,3 
29,1 
9,7 

ESCOLAS DE CANTO n % 

Não seguem 8 11,1 
Seguem 64 88,8 

     Italiana 29 40,2 
     Mais de uma escola   25 34,7 
     Outras 7 9,7 
     Alemã 2 2,7 
     Americana 1 1,3 
     Russa 1 1,3 

Total  72 100,0 
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Tabela 3 – Distribuição dos professores de canto, em número (n) e em porcentagem (%), 
segundo sexo, tipo de formação e tempo de docência, referente à categoria corpo, extraída 
das respostas à pergunta sobre definições da projeção vocal. 

VARIÁVEL 
CORPO 

p 
Não referiu (%) Referiu (%) 

Sexo 

   Masculino 

   Feminino 

 

19 (90,5) 

43 (84,3) 

 

2 (9,5) 

8 (15,7) 

 

0,713 

Tipo de formação 

  Sem graduação 

   Graduação/Especialização 

   Mestrado/Doutorado 

 

14 (82,4) 

32 (86,5) 

16 (88,9) 

 

3 (17,6) 

5 (13,5) 

2 (11,1) 

 

0,852 

Tempo de docência (anos) 

   2-10 

  11-21 

   22 ou mais 

 

35 (89,7) 

19 (86,4) 

8 (72,7) 

 

4 (10,3) 

3 (13,6) 

3 (27,3) 

 

0,354 

 

Tabela 4 – Distribuição dos professores de canto, em número (n) e em porcentagem (%), 
segundo sexo, tipo de formação e tempo de docência, referente à categoria respiração, 
extraída das respostas à pergunta sobre definições da projeção vocal. 

VARIÁVEL 
RESPIRAÇÃO 

p 
Não referiu (%) Referiu (%) 

Sexo 

   Masculino 

   Feminino 

 

14 (66,7) 

26 (51,0) 

 

7 (33,3) 

25 (49,0) 

 

    0,223 

 

Tipo de formação 

  Sem graduação 

   Graduação/Especialização 

   Mestrado/Doutorado 

 

11 (64,7) 

18 (48,6) 

11 (61,1) 

 

6 (35,3) 

19 (51,4) 

7 (38,9) 

 

                     0,469 

Tempo de docência (anos) 

   2-10 

  11-21 

   22 ou mais 

 

26 (66,7) 

9 (40,9) 

5 (45,5) 

 

13(33,3) 

13 (59,1) 

6 (54,5) 

 

0,116 
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Tabela 5 – Distribuição dos professores de canto, em número (n) e em porcentagem (%), 
segundo sexo, tipo de formação e tempo de docência, referente à categoria produção do 
som (fonte e filtro), extraída das respostas à pergunta sobre definições da projeção vocal. 

VARIÁVEL 
PRODUÇÃO DO SOM 

(fonte e filtro) p 

Não referiu (%) Referiu (%) 

Sexo 

   Masculino 

   Feminino 

 

7 (33,3) 

10 (19,6) 

 

14 (66,7) 

41(80,4) 

 

0,234 

Tipo de formação 

  Sem graduação 

   Graduação/Especialização 

   Mestrado/Doutorado 

 

5 (29,4) 

9 (24,3) 

3 (16,7) 

 

12 (70,6) 

28 (75,7) 

15 (83,3) 

 

                  0,667 

Tempo de docência (anos) 

   2-10 

  11-21 

   22 ou mais 

 

12 (30,8) 

3 (13,6) 

2 (18,2) 

 

27 (69,2) 

19 (86,4) 

9 (81,8) 

 

0,286 

 

Tabela 6 – Distribuição dos professores de canto, em número (n) e em porcentagem (%), 
segundo sexo, tipo de formação e tempo de docência, referente à categoria estética do 
som, extraída das respostas à pergunta sobre definições da projeção vocal. 

VARIÁVEL 
ESTÉTICA DO SOM 

p 
Não referiu (%) Referiu (%) 

Sexo 

   Masculino 

   Feminino 

 

15 (71,4) 

39 (76,5) 

 

6 (28,6) 

12 (23,5) 

 

0,653 

Tipo de formação 

  Sem graduação 

   Graduação/Especialização 

   Mestrado/Doutorado 

 

11 (64,7) 

27 (73,0) 

16 (88,9) 

 

6 (35,3) 

10 (27,0) 

2 (11,1) 

 

                   0,235 

Tempo de docência (anos) 

   2-10 

  11-21 

   22 ou mais 

 

31 (79.5) 

14 (63,6) 

9 (81,8) 

 

8 (20,5) 

8 (36,4) 

2 (18,2) 

 

0,332 
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Tabela 7 – Distribuição dos professores de canto, em número (n) e em porcentagem (%), 
segundo sexo, tipo de formação e tempo de docência, referente à categoria audibilidade, 
extraída das respostas à pergunta sobre definições da projeção vocal. 

VARIÁVEL 
AUDIBILIDADE 

p 
Não referiu (%) Referiu (%) 

Sexo 

   Masculino 

   Feminino 

 

4 (19,0) 

24 (47,1) 

 

17 (81,0) 

27 (52,9) 

 

0,027 

Tipo de formação 

  Sem graduação 

   Graduação/Especialização 

   Mestrado/Doutorado 

 

6 (35,3) 

14 (37,8) 

8 (44,4) 

 

11 (64,7) 

23 (62,2) 

10 (55,6) 

 

                   0,842 

Tempo de docência (anos) 

   2-10 

  11-21 

   22 ou mais 

 

14 (35,9) 

9 (40,9) 

5 (45,5) 

 

25 (64,1) 

13 (59,1) 

6 (54,5) 

 

0,825 

 

Tabela 8 – Distribuição dos professores de canto, em número (n) e em porcentagem (%), 
segundo sexo, tipo de formação e tempo de docência, referente à categoria corpo, extraída 
das respostas à pergunta sobre formas de abordagem com a projeção vocal. 

VARIÁVEL 
CORPO 

p 
Não referiu (%) Referiu (%) 

Sexo 

   Masculino 

   Feminino 

 

15 (71,4) 

44 (86,3) 

 

6 (28,6) 

7 (13,7) 

 

0,180 

Tipo de formação 

  Sem graduação 

   Graduação/Especialização 

   Mestrado/Doutorado 

 

11 (64,7) 

32 (86,5) 

16 (88,9) 

 

6 (35,3) 

5 (13,5) 

2 (11,1) 

 

0,105 

Tempo de docência (anos) 

   2-10 

  11-21 

   22 ou mais 

 

31 (79,5) 

17 (77,3) 

11 (100,0) 

 

8 (20,5) 

5 (22,3) 

0 (0) 

 

0,234 
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Tabela 9 – Distribuição dos professores de canto, em número (n) e em porcentagem (%), 
segundo sexo, tipo de formação e tempo de docência, referente à categoria respiração, 
extraída das respostas à pergunta sobre formas de abordagem com a projeção vocal. 

VARIÁVEL 
RESPIRAÇÃO 

p 
Não referiu (%) Referiu (%) 

Sexo 

   Masculino 

   Feminino 

 

11 (52,4) 

27 (52,9) 

 

10 (47,6) 

24 (47,1) 

 

0,965 

Tipo de formação 

  Sem graduação 

   Graduação/Especialização 

   Mestrado/Doutorado 

 

8 (47,1) 

24 (64,9) 

6 (33,3) 

 

9 (52,9) 

13 (35,1) 

12 (66,7) 

 

0,077 

Tempo de docência (anos) 

   2-10 

  11-21 

   22 ou mais 

 

20 (51,3) 

11 (50,0) 

7 (63,6) 

 

19 (48,7) 

11 (50,0) 

4 (36,4) 

 

0,732 

 

Tabela 10 – Distribuição dos professores de canto, em número (n) e em porcentagem (%), 
segundo sexo, tipo de formação e tempo de docência, referente à categoria 
percepção/propriocepção, extraída das respostas à pergunta sobre formas de abordagem 
com a projeção vocal. 

VARIÁVEL 
PERCEPÇÃO/PROPRIOCEPÇÃO 

p 
Não referiu (%) Referiu (%) 

Sexo 

   Masculino 

   Feminino 

 

15 (71,4) 

34 (66,7) 

 

6 (28,6) 

17 (33,3) 

 

0,694 

Tipo de formação 

  Sem graduação 

   Graduação/Especialização 

   Mestrado/Doutorado 

 

13 (76,5) 

23 (62,2) 

13 (72,2) 

 

4 (23,5) 

14 (37,8) 

5 (27,8) 

 

0,525 

Tempo de docência (anos) 

   2-10 

  11-21 

   22 ou mais 

 

24 (61,5) 

17 (77,3) 

8 (72,7) 

 

15 (38,5) 

5 (22,7) 

3 (27,3) 

 

0,421 
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Tabela 11 – Distribuição dos professores de canto, em número (n) e em porcentagem (%), 
segundo sexo, tipo de formação e tempo de docência, referente à categoria imagem, 
extraída das respostas à pergunta sobre formas de abordagem com a projeção vocal. 

VARIÁVEL 
IMAGEM 

p 
Não referiu (%) Referiu (%) 

Sexo 

   Masculino 

   Feminino 

 

19 (90,5) 

46 (90,2) 

 

2 (9,5) 

5 (9,8) 

 

1,000 

Tipo de formação 

  Sem graduação 

   Graduação/Especialização 

   Mestrado/Doutorado 

 

15 (88,2) 

33 (89,2) 

17 (94,4) 

 

2 (11,8) 

4 (10,8) 

1 (5,6) 

 

0,784 

Tempo de docência (anos) 

   2-10 

  11-21 

   22 ou mais 

 

36 (92,3) 

20 (90,9) 

9 (81,8) 

 

3 (7,7) 

2 (9,1) 

2 (18,2) 

 

0,580 

 

Tabela 12 – Distribuição dos professores de canto, em número (n) e em porcentagem (%), 
segundo sexo, tipo de formação e tempo de docência, referente à categoria forma de 
emissão, extraída das respostas à pergunta sobre formas de abordagem com a projeção 
vocal. 

VARIÁVEL 
FORMA DE EMISSÃO 

p 
Não referiu (%) Referiu (%) 

Sexo 

   Masculino 

   Feminino 

 

6 (28,6) 

18 (35,3) 

 

15 (71,4) 

33 (64,7) 

 

0,582 

Tipo de formação 

  Sem graduação 

   Graduação/Especialização 

   Mestrado/Doutorado 

 

6 (35,3) 

13 (35,1) 

5 (27,8) 

 

11 (64,7) 

24 (64,9) 

13 (72,2) 

 

0,846 

Tempo de docência (anos) 

   2-10 

  11-21 

   22 ou mais 

 

12 (30,8) 

8 (36,4) 

4 (36,4) 

 

27 (69,2) 

14 (63,6) 

7 (63,6) 

 

0,882 
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6. DISCUSSÃO 

 

 Em relação ao método snowball, utilizou-se esta técnica de coleta 

porque é uma das formas que permite ao pesquisador ampliar a sua amostra 

e, assim, diversificar as possibilidades de respostas. Optou-se pela 

realização da pesquisa via eletrônica pela rapidez e praticidade de 

comunicação ao considerar que o Brasil é o quinto maior país do mundo em 

extensão territorial (mais de 8.000.000 km²), segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2010a). Mesmo nas grandes cidades, com o 

adendo da lentidão do trânsito, as pessoas têm dificuldade de se comunicar. 

Assim, a Internet foi um facilitador do contato com os sujeitos. Desta forma, 

o processo snowball, aliado à coleta via Internet, foi viável e resultou na 

participação de 72 sujeitos. 

É importante pensar numa estimativa de quantos professores de 

canto há no Brasil. Atenta-se para o fato de que não existe, atualmente, um 

sindicato ou associação desses profissionais. Por isso, arriscou-se assim um 

cálculo em função do número de instituições federais e estaduais de ensino 

superior que ofereçam curso de graduação em Música/Canto. De acordo 

com pesquisa na Internet2, há aproximadamente 21 universidades federais e 

7 estaduais brasileiras que oferecem o referido curso. Supõe-se, assim, que 

em cada uma destas há de três a quatro professores de canto, portanto, 

presume-se que atualmente existam cerca de 80 a 100 profissionais da área, 

em universidades públicas. Com relação aos locais de ensino privado em 

música e professores particulares, deve haver cerca de 300 docentes em 

canto. A partir desta hipótese, considera-se que o total de sujeitos desta 

amostra foi bastante significativo. 

Especificamente com relação à amostra desta pesquisa, os locais de 

atuação foram distribuídos da seguinte forma, na tabela 1, 30,5% dos 

professores de canto lecionavam em conservatórios e ministravam aulas 

                                                 
2
 Disponível em: <http://www.universidades.com.br/brasil.htm>. 

http://www.universidades.com.br/brasil.htm
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particulares. Igual proporção (30,5%) exercia atividade nos mesmos locais 

citados e, também, em universidades; 16,6% dos sujeitos afirmaram se 

dedicar exclusivamente ao ensino em universidades; 6,9% em 

conservatórios e 15,2% atuam apenas como professores particulares. Vale 

ressaltar que ainda é pequena a inserção desse profissional na 

universidade. 

Na tabela 1, esta amostra foi distribuída pelas 5 regiões brasileiras, 

com maior concentração no Sudeste (54,1%) e Nordeste (27,7%). 

Participaram do estudo 14 Estados do Brasil, com maior número de sujeitos 

em São Paulo (29,1%), Rio de Janeiro (19,4%) e Pernambuco (15,2%). Em 

primeiro lugar, São Paulo teve a maior porcentagem de participantes, 

provavelmente, por dois fatores: por ter o município mais populoso do Brasil, 

com 11.244.369 habitantes (IBGE, 2010b), e por ser o local atual de 

residência da pesquisadora. Em seguida, veio o Rio de Janeiro, que se 

destacou, possivelmente, por ter o segundo maior município brasileiro, com 

6.323.037 habitantes (IBGE, 2010c). Posteriormente, Pernambuco, por ser o 

Estado natal da pesquisadora. 

 Como sequência aos outros dados de caracterização do grupo de 

professores de canto que fizeram parte do estudo (tabela 1), observou-se 

que 70,8% são mulheres e 29,2% são homens. Pode-se levantar a hipótese 

de que haja mais mulheres ensinando canto. Porém, considere-se também 

que, nesta amostra, de acordo com o snowball, mais mulheres foram 

convidadas, por isso a amostra foi composta por mais professoras do sexo 

feminino.  

Mais da metade (51,3%) da amostra está no grupo 

graduação/especialização em Canto, 24,9% tem mestrado/doutorado e 

23,6% não possuem graduação na área. No âmbito da Música, 

especificamente, entre os professores de canto, o mestrado/doutorado não é 

tão comum, visto que esta é uma arte que mais demanda prática do que 

conhecimentos teóricos, diferente das outras ciências. O professor que 
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decide se pós-graduar, geralmente o faz com o intento de lecionar em 

universidades e se tornar pesquisador, além de cantor. Por este motivo, 

pode-se pensar que, no Brasil, professores mestres e/ou doutores em canto 

representam uma minoria.  

Com relação ao tempo de docência, 54,1% têm entre 2 a 10 anos, 

30,5% têm entre 11 a 21, e 15,2% têm mais de 22 anos de experiência. Vale 

salientar que este tempo não esteve relacionado com o tipo de formação dos 

professores. Por exemplo, os mestres/doutores desta pesquisa não 

necessariamente foram os que têm mais de 22 anos de experiência docente. 

O dado de tempo de formação não foi requisitado aos participantes desta 

pesquisa. 

 Na tabela 2, foram apresentados os dados de como o professor de 

canto se recicla, visto que a educação continuada é fundamental para o 

docente em qualquer área. Entre os 72 participantes, 15 (20,8%) 

responderam que não se reciclam. De acordo com Falsarella (2004, p. 50), 

“a formação contínua propicia a perspectiva de um olhar ampliado para além 

do docente, da sala de aula e da escola e o resgate da dimensão coletiva 

dos conhecimentos e práticas”. Os outros 57 (79,1%) professores afirmaram 

manter contato com novas pesquisas, informações, ou diferentes pontos de 

vista relacionados ao canto. Foram destacadas, por 36,1% dos professores, 

atividades práticas como participação em workshops, master classes, 

oficinas, congressos e festivais de canto. Entre estas modalidades, houve 

maior referência às master classes, tendência de profissionais do canto, em 

geral, como forma de troca de conhecimento e aprimoramento técnico. 

Dentre estes, 36,1% estão os professores que atuam como ouvintes, e/ou 

participam ativamente, e/ou ministram as aulas. Os professores 

consideraram que lecionar ou mesmo assistir a outras aulas é também uma 

forma de se reciclar, por exemplo, o S47 registrou: “(...) assisto a muitas 

master classes de colegas, dou aulas e troco ideias com professores em 

outras escolas (...)”. O S26 afirmou: “(...) se deixo de aprender numa aula de 
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canto, não foi bom nem para o aluno e nem para mim (...)”. Ainda com 

relação a outras formas de abstrair conhecimentos relacionados à didática 

do canto, 34,7% dos sujeitos disseram recorrer à leitura de livros e 

periódicos relacionados à fisiologia da voz, pedagogia do canto e à área da 

Fonoaudiologia. Houve uma percentagem de sujeitos (33,3%) que afirmou 

ter aulas com outros professores para se reciclar. Outra forma de reciclagem 

citada por 29,1% dos sujeitos foi viagens ao exterior, para participação em 

cursos na área do canto. 

Ainda na tabela 2, foram apresentados os dados referentes à 

pergunta que indagou se os professores seguiam alguma escola de canto 

(anexo 5). Entre o total de 72 sujeitos, quase um terço da amostra (11,1%) 

afirmou não seguir nenhuma escola, por considerar que fazer o aluno seguir 

regras preestabelecidas pode limitá-lo, do ponto de vista técnico e induzi-lo a 

imitações. Porém, é importante notar que o aluno precisa conhecer as 

estéticas das escolas existentes para interpretar determinado repertório no 

estilo correspondente. Por exemplo, ao cantar uma chanson (canção 

francesa), o aluno deverá saber as particularidades deste gênero. Se o 

mesmo for cantar um lied (canção alemã), também lhe será necessário 

entender o que as escolas correspondentes a este gênero rezam a respeito. 

No aspecto da projeção, o mesmo varia em cada gênero, e depende do 

idioma, do local de apresentação, se a obra musical é acompanhada de 

orquestra e coro, ou não, por exemplo. Desta forma, em algum momento, o 

cantor precisa saber que existem várias vertentes, e, ao mesmo tempo, 

experimentá-las, para se embasar, ou apenas descobrir seu estilo próprio de 

cantar. E neste sentido, colocar o aluno em contato com as escolas 

europeias não, necessariamente, é induzi-lo a imitações, mas apresentar-lhe 

um leque de possibilidades de interpretações, dentro dos limites de cada 

estilo. 

 Entre os 88,8% que afirmaram seguir uma escola de canto, houve 

predominância pelas europeias, principalmente a italiana (40,2%). A opinião 
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dos sujeitos por esta escolha foi a de que esta corrente é mais completa em 

técnicas corporais, de respiração e emissão vocal no canto. Para Miller 

(2002), a escola italiana não concentra as técnicas de produção da voz no 

canto em partes isoladas do corpo, mas, em sua totalidade. Por exemplo, no 

aspecto da ressonância, esta não é puramente concentrada na região 

faríngea, ou esfenoidiana (dita na máscara), mas distribuída nestas 

cavidades, em conjunto.  

Em relação aos sujeitos (34,7%) que afirmaram seguir várias escolas, 

estes se referiram às três correntes tradicionais: italiana, alemã e francesa. 

O fato da escola francesa não ter sido citada, isoladamente, por nenhum 

sujeito, chamou a atenção. Pode-se entender que, do legado desta escola 

para o canto o aspecto mais utilizado é a expressão “canto na máscara”, 

oriunda desta estética, sobretudo pela nasalidade do idioma (Miller, 2002). O 

termo foi bastante citado entre os sujeitos da amostra, em alusão à projeção 

vocal. Isto pode sugerir que o professor usa uma terminologia de 

determinada escola, mas, não necessariamente, se norteia pela corrente. Ao 

mesmo tempo, vale considerar que, mesmo que a expressão “na máscara” 

seja característica típica e muito enfatizada na vertente francesa, é utilizada 

não só por ela, mas universalmente, pois refere-se à expressão “cantar na 

frente”, que é comum a outras escolas também.  

Na tabela 2 das escolas de canto, na linha “outras”, foram citadas 

como complementos as técnicas do yoga e de Alexander, que envolvem 

trabalhos de respiração, técnicas corporais e de postura. Vale pontuar que o 

yoga e Alexander não são escolas de canto. Também houve referência a 

outro gênero de canto, o belting e as escolas criadas com base em 

experiências próprias dos professores (9,7%), o que sugere que estes 

profissionais reúnem elementos diversos, de outras vertentes, e criam sua 

própria didática de canto. 

 Como parte dos conhecimentos que se tem a respeito da projeção 

vocal, tema central desta pesquisa, questionou-se: “Na sua opinião, o que é 
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projeção vocal?” (questão 4, anexo 5). Observou-se que um sujeito não 

respondeu, de fato, à pergunta, pois sua resposta dizia apenas que a 

projeção é importante para o canto. 

Na tabela 3, estão os resultados da categoria corpo, como parte das 

definições da projeção. Constatou-se que a proporção de sujeitos, do sexo 

feminino (15,7%), que referiu este aspecto foi discretamente maior em 

relação a do masculino (9,5%). Da mesma forma, a referência a esta 

categoria foi maior entre os professores sem graduação (17,6%) e diminuiu 

entre o grupo que tem graduação/especialização (13,5%) e 

mestrado/doutorado (11,1%). Em relação ao tempo de docência, o grupo 

que mais se destacou na referência à categoria corpo foi o de professores 

com mais de 22 anos de experiência (27,3%). A partir dos resultados 

expostos, a ação corporal foi considerada um dos parâmetros atuantes no 

mecanismo da projeção vocal. Isto está em conformidade com os autores 

Miller (2004) e Amato (2006). Le Huche e Alalli (2005b) foram enfáticos ao 

afirmar que a voz, no canto em geral, depende da participação do corpo.   

 Nesta categoria em questão, um ponto interessante foi o fato dos 

sujeitos sem graduação terem se destacado na opinião de que o corpo é um 

dos aspectos que definem a projeção vocal. Sobre este achado, supõe-se 

que fatores de ordem corporal são rapidamente detectados pela visão, e não 

demandam formação mais aprofundada para serem percebidos. Portanto, 

este profissional, de imediato, definiria a projeção da voz a partir do corpo. 

Mesmo a experiência prática que possui conduz o profissional nesta 

perspectiva. Para Malde (2009), para se contar com a postura corporal 

durante o canto não é necessário detalhamento da ação de cada membro 

atuante. Basta ao cantor ter consciência da ação do próprio corpo. O mesmo 

não se aplica à respiração, fonação, articulação e ressonância. Estes 

fatores, na visão da autora, devem ser estudados e explorados pelo cantor e 

seu professor. 
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Na tabela 4, a segunda categoria apresentada foi a respiração, cujo 

total de 49% dos professores, do sexo feminino, referiram este aspecto 

como um dos fatores de definição da projeção. Os professores com 

graduação/especialização (51,4%) reportaram mais este aspecto do que os 

que têm mestrado/doutorado (38,9%) e os sem graduação (35,3%). 

Conforme o tempo de docência, o grupo que possui entre 11 a 21 anos de 

experiência (59,1%) referiu mais a categoria em questão. 

Para alguns autores, Miller (2000) e Sonninen et al. (2004), corpo e 

respiração estão intricados em uma só unidade. Da mesma forma, para 

Bunch (2005), respiração no canto resulta da ação conjunta com a postura 

corporal. A mesma reitera que, para se manter a sustentação dos tons, 

pressão constante do ar e duração das frases musicais representam 

equilíbrio dinâmico entre ação muscular e alinhamento corporal. Porém, se 

para certos autores estas categorias estão atreladas, parece que, para 

muitos professores desse estudo, não. Anteriormente, os que mais referiram 

o corpo como parte das definições da projeção vocal, reportaram menos a 

respiração. Isto pode estar relacionado ao fato da respiração ser uma 

questão polêmica em canto, de difícil definição, e que demanda reflexões. 

Dessa forma, supõe-se que os sujeitos da graduação estejam em contato 

com estas discussões e pesquisas. Por outro lado, o fato do sujeito sem 

graduação não estar inserido no meio acadêmico, no qual ele tenha 

possibilidade de trocar, discutir e rever conceitos pode conduzi-lo a outro 

foco.  

Independentemente do nível de formação, em algumas das falas dos 

sujeitos ficou evidenciada a correlação da respiração com aspectos da 

produção vocal, por exemplo: “Projeção vocal é o resultado da combinação 

entre respiração de apoio e ressonância (...)” [S9]. Da mesma forma, citou o 

[S17]: “Projeção é um dos alicerces da técnica vocal, somado ao uso 

adequado da musculatura respiratória e foco da voz nos espaços 

ressonadores (...)”. Esta opinião teve consonância com a de Kiesgen (2005), 
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que afirmou que a colocação da voz nos ressoadores é um dos resultados 

automáticos do apoio. 

 Na tabela 5, a categoria produção do som (fonte e filtro) foi mais 

referida entre as mulheres (80,4%), o grupo dos professores que tem 

mestrado/doutorado (83,3%) e o de professores com 11 a 21 anos de 

docência (86,4%). De acordo com Santos e Assencio-Ferreira (2001), 

Rehder (2004), Andrada e Silva e Duprat (2004) e Bunch (2005), as 

questões de produção do som compõem os parâmetros que definem a 

projeção vocal. Titze (2004) e Heman-Ackah (2005) sintetizaram o processo 

de produção da voz a partir da relação fonte e filtro. A pressão do ar provoca 

a vibração das pregas vocais e o som é gerado, e modificado e ampliado no 

filtro. (Menezes et. al, 2005). Ajustes na articulação e ressonância vão 

amplificar esse som produzido e a voz é propagada. Neste sentido, os 

professores da amostra estabeleceram essa relação na definição da 

projeção vocal. Isto ficou claro nos exemplos das respostas, como: 

“(...)projeção vocal é a resultante de ajustes do aparelho fonador, 

posicionamento da laringe, articuladores e ressonância (...)” [S21]. Para o 

[S48], projeção é “(...)o resultado originado pelo uso do mecanismo de 

produção da voz, respiração de apoio, vibração da pregas vocais e 

ressonadores (...)”.  

Nesta categoria em questão, e com relação ao tipo de formação, os 

sujeitos com mestrado/doutorado se destacaram. Provavelmente, isto 

ocorreu pelo fato de que a formação teórica pode levá-los a considerar em 

maior proporção os aspectos de fisiologia para a projeção da voz. Este 

profissional recorreu ao conhecimento científico da anatomofisiológico da 

voz e, a partir de uma compreensão mais aprofundada da produção do som, 

fundamentou sua opinião. É importante observar que o professor de canto 

com formação em música pode trabalhar a voz do aluno apenas pelo viés 

artístico. Para isto ele deve conhecer bem o compositor da obra estudada, 

estilo literário de composição, e saber diferençar as características estéticas 
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e interpretativas do repertório em cada gênero da obra musical. No entanto, 

assim como um instrumentista precisa conhecer muito bem seu instrumento 

para manuseá-lo corretamente, o mesmo acontece com o cantor e sua voz. 

Nesta concepção, Miller (2002) Pacheco (2004) e Amato (2010) defenderam 

o posicionamento de que, todo cantor e professor precisam obter 

conhecimento científico da voz para melhor utilizá-la no canto. A formação 

acadêmica é o meio de se trilhar esse caminho. A escolha fica a critério do 

professor, mas há que se considerar um suporte à sua prática. Também 

considere-se que, atualmente, existem muitos profissionais ocupados no 

estudo da voz: fonoaudiólogos, otorrinolaringologistas, foneticistas, linguistas 

foniatras. Vale acrescentar que o avanço tecnológico da última década 

permitiu a estes profissionais melhor compreensão da função fonatória e 

desenvolvimento de pesquisas na área. Novos equipamentos acessoram a 

avaliação vocal e os diagnósticos fonoaudiológicos para tratamentos clínicos 

efetivos. E, embora o professor de canto não se utilize desse aparato 

específico em sua prática, conhecer a respeito pode norteá-lo no 

desenvolvimento vocal do aluno. 

 De acordo com a tabela 6, também como parte das definições da 

projeção vocal está a categoria estética do som. Os professores do sexo 

masculino (28,6%) foram os que mais referiram esta categoria, em relação 

às mulheres (23,5%). Da mesma forma, foi mais mencionada entre os 

professores sem graduação (35,3%). Assim, quanto maior a titulação, menor 

referência foi feita aos aspectos estéticos do som: graduação/especialização 

(27,0%) e mestrado/doutorado (11,1%). Os docentes que tiveram 11 a 21 

anos de experiência (36,4%) também reportaram mais esta categoria em 

relação aos demais grupos. O autor Kirkpatrick (2009) considerou que 

aspectos estéticos estão intricados na qualidade da projeção vocal, como 

tipos de timbre, formante do cantor e evidência dos harmônicos da voz. O 

termo italiano messa di voce foi referido por Christiansen (2005) como uma 

das formas estéticas do som. Este fator consiste em aumentar e diminuir 

uma nota sustentada, sem alterar o timbre. A capacidade que o cantor tem 
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de manter este controle dinâmico durante emissão foi uma das definições da 

projeção na opinião dos sujeitos desta amostra. 

 Vale salientar que o grupo de professores sem graduação foi o que 

mais destacou a categoria da estética. Subentende-se que os aspectos 

estéticos de uma voz são evidenciados assim que esta se apresenta no 

ambiente. Automaticamente, o professor se remete a este aspecto assim 

que ouve uma voz. Com base numa percepção auditiva e experiência prática 

apuradas, o professor identifica instantaneamente se determinada voz se 

projeta ou não com energia, brilho, nitidez e clareza, mesmo numa variação 

entre um som forte ou piano. Nessa perspectiva, alguns sujeitos referiram: 

“Para mim, projeção vocal é a capacidade que uma voz possui, ou adquire, 

de atingir ou percorrer certa distância, mantendo certa energia. Pode-se 

projetar mesmo uma voz em pianissimo” (...) [S56]. O [S18] afirmou que 

projeção: “(...) é voz com emissão brilhante, clara e com volume (...)”. Para o 

[S13], no sentido estético do som, a projeção vocal cantada é: “(...) ter uma 

voz tão bem impostada que se faça ouvir desde os sons pianos até aos 

fortes em um grande teatro. Projeção é riqueza de harmônicos; uma voz 

projetada (...) é ouvida mesmo nos pianíssimos” (...). 

 Na tabela 7, foram apresentados os resultados da última categoria 

referente à definição de projeção vocal, a audibilidade. Houve associação 

estatisticamente significativa entre os sexos (p=0,027). Os professores 

homens (81%) foram os que mais destacaram a audibilidade como um dos 

aspectos que definem a projeção. Com relação ao tipo de formação, maior 

referência ficou entre o grupo de sujeitos sem graduação (64,7%). Como 

continuidade aos resultados da categoria em questão, o grupo de docentes 

que têm entre 11 a 21 anos de experiência (59,1%) referiu mais a 

audibilidade em relação aos demais grupos. Sataloff (2010) analisou a 

efetividade da projeção vocal a partir de como ela é ouvida no ambiente. 

Miller (2004) Le Huche e Allali (2005b) e Amato (2010) reforçaram que a 

audibilidade é determinante no sentido de que a voz precisa romper a 
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sonoridade da orquestra, vencer os obstáculos acústicos das salas de 

concerto e ser ouvida pela plateia, com o mínimo de esforço. 

 Sobre o fato de os professores homens terem evidenciado mais a 

audibilidade em suas respostas, leva a crer que estes veem a projeção como 

produto final do som emitido, no espaço. De acordo com Springer e Deutsch 

(1998) há estudos científicos que evidenciam diferenças de sexo em 

determinadas habilidades humanas. Uma delas é a capacidade de 

percepção espacial. Segundo os autores, os homens são mais exatos e 

precisos em realizarem tarefas de ordem espacial, em relação às mulheres, 

e se saem melhor em raciocínios matemáticos e em se situar num caminho, 

por uma estrada. Dessa forma, fez sentido o achado desta pesquisa com 

relação à audibilidade ser um dos parâmetros que definem a projeção da voz 

no espaço. As citações seguintes, com referência à audibilidade, foram de 

professores homens: “(...) projeção vocal é um fenômeno acústico, resultado 

da capacidade de um corpo produzir uma onda sonora que se propaga pelo 

ambiente (...)” [S45]. Na mesma direção, o [S53] escreveu que projeção “(...) 

é a capacidade de ampliar determinada voz em termos de alcance, em um 

espaço definido (...)”. 

Em relação às abordagens utilizadas pelos professores da amostra 

para se desenvolver a projeção vocal, constatou-se que 15 sujeitos não 

responderam à pergunta: “Como você descreve o seu trabalho com projeção 

vocal junto aos seus alunos?” (anexo 5). Estes foram inclusos na coluna dos 

que não referiram categoria, das tabelas de 8 a 12, pois não conseguiram 

descrever sua forma de atuação. Isto foi discrepante em comparação à 

questão das definições da projeção, em que apenas um sujeito não 

respondeu. Há que se considerar que definir um termo é mais simples do 

que fornecer descrição de uma prática e isto independe da formação 

acadêmica. 

A constatação acima pode conduzir à reflexão de que descrever uma 

prática tem associação com a didática do professor e sua relação com o 
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aluno. A proposta da pesquisa não foi a de retratar este aspecto, mas deve-

se levar em conta que, ensinar, em qualquer área, é uma relação de troca. 

Não se deve estabelecer uma hierarquia diante do aluno e desconsiderar a 

bagagem trazida por ele, pois isto pode limitar e comprometer a didática. 

Ademais, o aluno não será adequadamente formado, pois o papel do 

educador transcende os limites do informar. Diante desta compreensão, 

deve-se alertar o professor para a importância de se tratar e refletir sobre 

sua didática. Especificamente no canto, temática do presente estudo, 

conduz-se à reflexão de que, para firmar a técnica vocal do cantor exige-se, 

além de conhecimento, abertura por parte do docente. Valorizar e considerar 

o que o aluno traz e, assim, estabelecer uma troca pode contribuir para se 

tratar de abordagens e práticas. 

Em relação aos achados da abordagem com projeção vocal, 

reportados pelos 57 professores de canto da amostra, as categorias 

encontradas foram: corpo, respiração, percepção/propriocepção, imagem e 

forma de emissão. 

Na tabela 8, em referência à categoria corpo, a porcentagem de 

professores do sexo masculino (28,6%) que referiu o trabalho corporal foi 

maior, quando comparada à do sexo feminino (13,7%). Os professores sem 

graduação (35,3%) referiram mais o corpo como forma de se abordar a 

projeção da voz, em comparação aos demais grupos: professores com 

graduação/especialização (13,5%) e mestrado/doutorado (11,1%). Vale 

assinalar que a abordagem da voz cantada por meio do trabalho corporal foi 

enfatizada pelos autores Miller (2000), Mello e Andrada e Silva (2008) e 

Mello et al. (2009). 

Atenta-se para o fato de que o grupo que mais referiu o corpo como 

um dos requisitos que define projeção manteve o posicionamento também 

em relação às estratégias de desenvolvimento deste fator. Cabe aqui a 

reflexão de que o corpo, por si só, denuncia tensões exacerbadas e vícios 

posturais, o que faz com que o senso comum de percepção seja suficiente 
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para corrigi-los. Portanto, o professor graduado ou não saberá pedir, quando 

necessário, que o aluno levante ou abaixe a cabeça, não olhe para o chão, 

relaxe os ombros, não cante encurvado e fatores correspondentes. Por sua 

vez, pode ser que professores com mestrado/doutorado recebam, mais 

comumente, alunos que tenham alguma bagagem técnica ou que estejam 

num estágio avançado em canto, do que apenas alunos iniciantes. Da 

mesma forma, pode ser que o cantor tenha o corpo minimamente trabalhado 

quando vai estudar canto com um professor doutor. Sendo assim, o foco 

deste docente talvez não seja o corpo, a menos que o aluno apresente uma 

alteração que comprometa o funcionamento da voz. 

Conforme resultados da tabela 9, a respiração foi evidenciada como 

uma das formas de se desenvolver a projeção vocal. A categoria foi 

destacada proporcionalmente igual entre homens (47,6%) e mulheres 

(47,1%). De acordo com o tipo de formação, os professores que têm 

mestrado/doutorado (66,7%) reportaram mais este aspecto, em relação aos 

demais grupos. Quanto ao tempo de docência, a maior porcentagem que 

enfatizou a respiração, tanto nas definições quanto nas abordagens, foi o 

grupo com 11 a 21 anos de experiência (50,0%). 

 Em conformidade com a perspectiva dos sujeitos, de que a respiração 

é uma das formas de se abordar a projeção da voz cantada, estão os 

pesquisadores Thorpe et al., (2001), Pettersen e Westgaard (2003) e 

Sonninen et al., (2004). Thorpe et al., (2001) foram enfáticos na opinião de 

que a respiração é o ponto de partida para desenvolvimento da projeção 

vocal. No caso dos sujeitos desta pesquisa, houve afirmações que, 

claramente, apontaram não apenas a projeção, como também o 

ensinamento de toda a técnica vocal deveria se iniciar por respiração, 

sobretudo no aspecto do apoio. Este pensamento pode ser ilustrado na fala 

do [S11]: “O primeiro passo para a projeção vocal com qualidade é trabalhar 

exaustivamente o apoio do diafragma. É ele que, na minha opinião, suporta 

toda a técnica vocal (...)”. “(...) para se conseguir uma maior projeção vocal é 
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fundamental a plena consciência do posicionamento do diafragma, como 

ponto de partida do som e apoio da voz (...)” [S14].  

 Pode-se considerar outra pesquisa relacionada ao apoio respiratório 

no canto, a dos autores Gava Júnior et al. (2010). O estudo teve o objetivo 

de analisar as definições de apoio, bem como estratégias de trabalho e 

benefícios da aplicação, segundo perspectiva de professores de canto e 

fonoaudiólogos. Para tanto, seis profissionais das áreas mencionadas foram 

entrevistados quanto aos parâmetros relacionados ao apoio no canto. Em 

relação às estratégias de desenvolvimento deste suporte respiratório, os 

sujeitos do estudo referiram a imprescindibilidade da ativação da 

musculatura abdominal e intercostal, equilíbrio do fluxo aéreo e correção de 

vícios posturais para se iniciar a emissão vocal. Os autores concluíram que 

houve concordância nestes aspectos, mas constataram haver polêmica no 

sentido de nomenclaturas e estratégias utilizadas quanto ao fator apoio 

respiratório. 

Neste sentido, há que se considerar que existe grande variedade de 

terminologias referentes à respiração. Pode-se usar este argumento para 

entender porque os professores que têm mestrado/doutorado e os que têm 

certo tempo na docência destacaram a respiração como um dos fatores que 

mais merecem atenção na abordagem com a projeção vocal. Por isso, 

considera-se que é árdua a tarefa do professor em trabalhar a respiração do 

aluno em meio a uma variedade de termos que, por vezes, mais confundem 

que auxiliam. Para tanto, o profissional deverá romper as barreiras e nortear 

o aluno, e assim firmar suas técnicas. E, se para o docente, trabalhar a 

respiração é difícil, associá-la à projeção é algo ainda mais minucioso, que, 

sem dúvida, remete a conhecimento específico e aprofundado. Ao mesmo 

tempo, pode ser que, na visão deste professor, se o aluno conseguir 

entender e utilizar-se do mecanismo respiratório, durante a fonação, será 

bem sucedido no desenvolvimento de outros aspectos do canto. A partir 

desta suposição, entende-se que o respaldo científico pode auxiliar não 
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apenas o docente, como também ser um recurso fundamental na didática da 

emissão cantada. 

Na tabela 10, formulou-se a categoria de percepção/propriocepção 

como outra forma de abordagem da projeção vocal. Este aspecto foi mais 

enfatizado entre os professores do sexo feminino (33,3%), entre os que têm 

graduação/especialização (37,8%) e o grupo de docentes com 2 a 10 anos 

(38,5%) de experiência. Também os autores Kleber et al., (2007) e Pereira e 

Penteado, (2007) salientaram a imprescindibilidade de desenvolvimento da 

percepção e propriocepção do cantor com relação à sua voz e os resultados 

almejados durante o canto. Para Dillard (2005), cabe ao professor de canto 

guiar o progresso vocal de seus alunos e desenvolver este potencial. Mas, 

ao mesmo tempo, nortear o pupilo no equilíbrio entre emoção e técnica, por 

meio da autonomia da propriocepção. É esta capacidade que propicia ao 

cantor se concentrar no funcionamento da voz como um todo, sem 

comprometer a interpretação e expressividade, e sem alterar a qualidade da 

projeção vocal. 

Pode-se referir a esta categoria como a que mais exige paciência do 

docente. Da mesma forma, afirmou Phillips (2005) que tal trabalho exige 

disponibilidade do profissional bem como, tempo, criatividade, e, sobretudo, 

que este seja paciente. Em confirmação a esta suposição, citou o [S51]: “(...) 

meu trabalho é fruto de muita paciência. Não se consegue uma projeção em 

pouco tempo (...)”. Se as estratégias criadas para auxiliar o aluno não forem 

suficientes e não apresentarem resultados satisfatórios, o professor 

precisará buscar novos caminhos para atender à demanda do cantor. A 

criatividade requer conhecimento que, na visão de Phillips (2005) é a palavra 

mais adequada para esta atividade. O fato dos sujeitos da 

graduação/especialização estarem em constante reflexão e em contato com 

novas discussões pode ser forte aliado nesta busca. 

Na tabela 11, houve evidência do trabalho com imagens, como outra 

forma de abordagem com a projeção. Tanto os professores do sexo 
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masculino (9,5%) quanto os do feminino (9,8%) reportaram, de maneira 

igual, esta categoria. Com relação ao tipo de formação, maior referência foi 

constatada entre os sujeitos sem graduação (11,8%). Quanto maior o tempo 

de docência, 22 anos em diante (18,2%), maior a referência ao trabalho a 

partir das imagens. 

Vale pontuar, sobre o uso de imagens na pedagogia vocal cantada, 

que este é um recurso universalmente utilizado por profissionais do canto, 

de diferentes estilos e gêneros musicais. Este pensamento foi corroborado 

por Sousa et al., (2010). Da mesma forma, os autores Costa (2001) e Miller 

(2002) relataram que este é um meio de se traduzir a complexidade de 

termos específicos referentes à fisiologia da voz e aos aspectos técnicos do 

canto. O fato de o professor ter conhecimento científico não significa que ele 

vá adequar toda a sua didática e linguagem apenas aos termos condizentes 

à ciência. Isto pode não ser viável para o aluno, inclusive para o iniciante, 

que nunca teve contato com o canto. O professor deve saber dosar os 

termos, de acordo com a demanda do cantor. Um pode entender 

determinado aspecto com a nomenclatura técnica do músculo, enquanto 

outro pode entender mais facilmente por meio de uma imagem 

correspondente. A linguagem por meio das expressões metafóricas vai 

ampliar o leque de recursos didáticos do professor. 

No caso da projeção, tema deste estudo, a referência ao uso das 

imagens na didática teve mais espaço na opinião dos sujeitos sem 

graduação. Sobre isto, é importante refletir que há forte tendência a se 

acreditar que professores não graduados se utilizam sempre do 

conhecimento empírico, e que, por sua vez, os graduados recorram mais ao 

conhecimento científico em sua pedagogia. No entanto, pondera-se que a 

imagem é facilitadora para o aluno perceber aspectos específicos da voz ou 

de técnicas de canto, independentemente se o professor tenha 

conhecimento teórico apurado, ou não (Sousa et al., 2010). Se o recurso das 

metáforas é um facilitador na compreensão do aluno, e se o professor for 
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aberto a este entendimento, sem dúvida, não hesitará em se utilizar das 

imagens no desenvolvimento vocal do aluno. Não obstante ao fato de que o 

canto é uma arte subjetiva e as ilustrações podem conduzir o cantor à rápida 

abstração da arte, o professor deve saber escolher e adaptar as imagens, 

particularmente, para cada aluno (Malde, 2009). A autora considerou que as 

imagens tanto podem auxiliar a compreensão do intérprete, quanto trazer 

problemas quando interpretadas erroneamente. Dessa forma, salientou que 

deve-se ter bastante cautela na escolha das ilustrações, pois as sensações 

de cada cantor são muito pessoais. 

Na tabela 12, foi apresentada a última categoria das abordagens, 

formas de emissão. Constatou-se que os homens (71,4%) referiram mais 

este fator em relação às mulheres (64,7%). A mesma categoria foi mais 

enfatizada entre os professores que têm mestrado/doutorado (72,2%) e os 

docentes que têm entre 2 a 10 anos de experiência (69,2%). 

A opinião dos professores da amostra em abordar a projeção vocal 

por meio das formas de como se emite o som encontrou respaldo nas 

pesquisas de Santos e Assencio-Ferreira (2001) e Gómes (2003). As 

autoras Rehder (2004) e Amato (2010) reiteraram que o canto, em geral, é 

resultado da ação conjunta entre corpo, respiração e emissão do som vocal. 

Estes fatores não operam de maneira independente, mas em conjunto, que 

pode ser entendido como coordenação pneumofonoarticulatória. 

De acordo com os sujeitos da pesquisa, a emissão pode ser 

trabalhada a partir de vocalizes que envolvam o desenvolvimento de: 

ressonância, dicção, articulação e aspectos musicais, como dinâmica (sons 

forte/piano), fraseado, legatto, staccato, entre outros. Aliada a esses fatores 

trabalha-se também a ação do corpo e da respiração. O destaque dado à 

presente categoria suscita o entendimento de que, não basta para o cantor 

ter consciência fragmentada dos aspectos participantes na produção da voz 

cantada, mas saber coordená-los ao emitir o som. Neste sentido, dispensar 
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atenção aos elementos atuantes na emissão pode-se obter resultados 

satisfatórios no tipo de projeção almejado pelo cantor. 

 Das discussões e reflexões sobre projeção vocal, de acordo com os 

resultados da pesquisa, tem-se o argumento de que algumas categorias de 

definição estiveram entrelaçadas às de abordagem. Ao se relacionar 

parâmetros de definições e abordagens, observou-se que os professores 

sem graduação referiam corpo nestas duas perspectivas (tabelas 3 e 8). O 

mesmo grupo relacionou a categoria da estética do som (tabela 6) à da 

imagem (tabela 11). Também nas tabelas 5 e 12, ficou claro que os 

professores de canto que têm mestrado/doutorado fizeram associação entre 

as categorias produção do som e formas de emissão. 

 Como observação final e a partir dos achados da pesquisa, verificou-

se que as duas categorias de definição mais citadas foram produção do som 

e audibilidade. Frases extraídas das respostas dos sujeitos ilustram estas 

evidências: 

Relaciono a projeção vocal ao controle dos ajustes fonatórios e à 
postura global do trato que favoreçam a amplificação, o 
enriquecimento em harmônicos e a não obstrução da onda sonora 
produzida. [S56]. 

 

Projeção vocal é a utilização (...) das cavidades de ressonância da 
voz, visando a amplificação e projeção do som vocal de tal forma 
que este revele as qualidades timbrísticas que caracterizam a voz 
do cantor.  [S35]. 

 

Como referência à audibilidade: 

(...) a projeção vocal é um resultado acústico almejado pelo cantor 
lírico, que se percebe como uma voz sonora, que se propaga 
(projeta) uniformemente (...) [S1]. 

 

(...) projeção vocal é a possibilidade de uma voz ser ouvida, seja 
falada, seja cantada, num dado ambiente (...) [S14]. 
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Da mesma forma, as duas categorias respiração e emissão do som 

foram as mais referidas como formas de abordagem. Isto ficou evidenciado 

com base nas citações a seguir: 

Primeiramente explico ao aluno o mecanismo respiratório. 
Trabalho muito a respiração de apoio, pois uma boa projeção 
depende do controle da entrada e saída do ar (...) [S22]. 

A projeção vocal juntamente com o trabalho respiratório 
constituem-se, na minha opinião, a base do trabalho vocal (...) 
[S39]. 

 

 Com relação às abordagens por meio da emissão do som, foram 

encontradas as afirmações: 

(...) cada aluno deverá descobrir com o auxílio do professor o uso 
das técnicas de ressonância, como aprender a projetar a sua voz 
de uma maneira agradável e sem esforço e com qualidade. [S8]. 

(...) trabalho a conscientização e adequação de (...) fonação, 
configuração do trato vocal, ressonância, articulação, pitch e 
volume (...) [S4]. 

 

 A produção do som e forma de emissão são duas categorias 

correlacionadas e ambas dependem da respiração. A audibilidade da voz 

depende de como esse som é ouvido no ambiente. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Segundo conhecimentos dos professores de canto da amostra, do 

referido estudo, a projeção vocal foi definida pela junção dos aspectos de 

produção do som e audibilidade no ambiente. Contudo, a audibilidade foi 

estatisticamente significante entre os professores do sexo masculino. 

 No caso das abordagens, os fatores respiração e emissão do som 

foram apontados como as principais formas de se trabalhar e desenvolver a 

projeção vocal do cantor erudito. 
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Anexo 1 
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Anexo 2 

CARTA CONVITE 

 

 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 
 

SETOR DE PÓS-GRADUAÇÃO 

R. Ministro Godoy, 969 – Perdizes – Cep: 05015-901 – São Paulo/SP 
Fone: (11) 3670-8222 Fax: (11) 3670-8509  

  

São Paulo, ___ de ________ de ________ 
 
Caro(a) Professor(a) de Canto 
  
         Venho, por meio desse e-mail, lhe convidar a participar da minha pesquisa de 
Mestrado em Fonoaudiologia na PUC-SP, sob orientação da fonoaudióloga Profª. Drª. 
Marta Assumpção de Andrada e Silva. O tema central do estudo é a projeção vocal. 
Queremos realizar uma investigação cientifica entre os professores de canto brasileiros 
sobre como eles conceituam e trabalham a projeção de voz do cantor erudito. 
         Visto que nossa área carece de pesquisa científica, sua participação é fundamental, 
pois só com a sua reflexão é que poderemos ter um material para analisar e cruzar com a 
literatura. Para você participar do estudo, basta responder a um questionário com 
sete perguntas abertas que lhe custará, no máximo, 30 minutos do seu tempo, e que 
deverá ser respondido em até 3 semanas. 
         Pesquisas no campo da Música e do Canto só enriquecem a nossa atuação e 
permitem o repensar do nosso trabalho, algo essencial no papel de um docente. Por isso, 
se você aceitar, agradeço em meu nome, em nome da classe dos professores de canto e 
espero que a publicação final desta pesquisa fique à altura de suas respostas. 
         Assim que você enviar o aceite em participar, receberá um e-mail com o Termo de 
Consentimento, seguido do Questionário e instruções de resposta em anexo. Qualquer 
dúvida, favor entrar em contato, via e-mail ou telefone. 
         Desde já, obrigada pela atenção. 
  
   NADJA SOUSA 
   Bacharel em Canto pela Universidade Federal de Pernambuco 
   Professora de Canto Erudito e Cantora 
   Mestranda em Fonoaudiologia pela PUC-SP 
   Fone: (11) XXXX-XXXX; E-mail: nadjacanto@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nadjacanto@hotmail.com
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Anexo 3 

 

 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

 
PROGRAMA DE ESTUDOS PÓS-GRADUADOS  

EM FONOAUDIOLOGIA 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DE PESQUISA 
 
         Prezado(a) senhor(a) 
 
         Eu, Nadja Barbosa de Sousa, pesquisadora, portadora do CIC XXX.XXX.XXX-
XX, RG XXXXXXX SSP/PE, estabelecida à Av. Duque de Caxias, nº XX, APT°. 
XXX, CEP: 01214-000, Santa Cecília, São Paulo-SP, fone (11) XXXX-XXXX, 
desenvolverei uma pesquisa de dissertação de Mestrado na referida universidade, 
cujo título é: Projeção Vocal: conhecimentos e abordagens na perspectiva de 
professores do canto erudito. O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de 
Ética da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e aprovado sob o Protocolo 
de N° 073/2009. 
         Necessito que o(a) Sr(a). forneça informações a respeito de como conceitua e 
trabalha a projeção vocal, no canto erudito. As perguntas estão anexadas. 
         Informo que sua participação nesta pesquisa é voluntária e constará de sete 
perguntas que deverão ser respondidas no prazo de três semanas, caso aceite 
participar. Esta participação não trará qualquer benefício direto, mas proporcionará 
um melhor conhecimento a respeito do trabalho técnico sobre projeção da voz para 
o canto erudito, na área de Fonoaudiologia e Música. Informo também que o(a) 
Sr(a). tem o direito de se manter atualizado(a) sobre os resultados parciais da 
pesquisa e caso eu seja solicitada, darei as informações pedidas. 
         Garanto que as informações obtidas serão analisadas em conjunto com a 
orientadora da pesquisa, Profª. Drª. Marta Assumpção de Andrada e Silva, não 
sendo divulgada a sua identidade. Eu me comprometo a utilizar os dados coletados 
somente para pesquisas desenvolvidas neste universo e os resultados serão 
veiculados através de artigos científicos em revistas especializadas e/ou em 
encontros científicos e congressos, sem nunca tornar possível sua identificação. 
Também garanto sua liberdade em desistir da participação no estudo, a qualquer 
momento, sem qualquer prejuízo. Não existirão despesas ou compensações 
financeiras relacionadas a esta participação. 
         Caso julgue estar devidamente ciente dos propósitos e procedimentos do 
estudo e das garantias de confidenciabilidade, anonimato e esclarecimentos 
permanentes, e não tenha ficado qualquer dúvida, e, caso aceite, reenvie este e-
mail à pesquisadora, juntamente com o questionário respondido, o que implica 
no seu consentimento em participar voluntariamente da pesquisa. 

 
Nadja Barbosa de Sousa   Profª. Drª. Marta Assumpção de Andrada e Silva 

PESQUISADORA          ORIENTADORA 
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ANEXO 4 

 

INSTRUÇÕES PARA COMPLETAR O QUESTIONÁRIO 

 

Prezado(a) participante 

Favor ler as instruções para responder ao questionário. 

1- As questões estão em formato Word, com configuração de página, 

espaçamento, tamanho e tipo de fonte padronizados. O formato está em 

Arial 12. Por favor, mantenha estas configurações. 

2- Para as respostas poderem ser analisadas posteriormente, observe o 

número mínimo e máximo de palavras que deverá utilizar: 

Questões n° 1 a 5 – utilize no mínimo 30, ou, no máximo, 60 palavras. 

Questões n° 6 e 7 – utilize no mínimo 40, ou, no máximo, 100 palavras. 

Lembrete: Para adiantar seu trabalho, use a ferramenta do Word que conta 

palavras automaticamente. 

3- O prazo para responder às questões é de até três semanas, tendo em 

vista a urgência da pesquisadora e de sua orientadora em darem andamento 

ao estudo. 

4- Você deverá responder às questões, salvar as alterações e reenviá-las à 

pesquisadora em anexo do Word. Favor não responder ao questionário 

na página de e-mail. 

5- Para a validade da pesquisa, nenhuma questão deve ficar em branco; 

todas deverão ser respondidas. 
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Anexo 5 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PROGRAMA DE ESTUDOS PÓS-GRADUADOS EM FONOAUDIOLOGIA 

 

Questionário de investigação sobre definições e métodos de trabalho 
referentes à projeção vocal utilizados por professores de Canto Erudito 
 
Inicias:_________         Idade:_______________         Sexo: M (    ) F (    ) 

Local e Estado: ___________  Tempo docência: ___ anos  Data:   /   /2009 

Local de atuação: Universidades ( ); Conservatórios e outras Escolas de 

Música (  ) Professor Particular (  )  

1) Você segue alguma ou mais de uma escola de canto? Qual(s)? 

2) Por que você escolheu esta(s) escola(s) para respaldar seu trabalho? 

3) Qual a sua formação em canto e o que você faz para se reciclar nesta 

área? 

4) Na sua opinião o que é projeção vocal?  

5) Como você descreve o seu trabalho com projeção vocal junto aos seus 

alunos?  

6) Quais as principais técnicas que você utiliza para trabalhar a projeção 

vocal? (Descreva as 5 que você mais utiliza.) 

7) Na sua opinião, quais aspectos dificultam o desenvolvimento da projeção 

vocal em seus alunos? 
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Anexo 6 

 O quadro, a seguir, é referente às categorias de definições da 

projeção vocal e respectivos elementos, oriundos da pergunta 4, do 

questionário: “Em sua opinião, o que é projeção vocal?”. 

Quadro 1 – Categorias relacionadas às definições de projeção vocal no canto erudito, 
segundo opinião dos professores de canto da amostra. 

CATEGORIAS ELEMENTOS DAS CATEGORIAS 

1. CORPO Relaxamento corporal; ação/atividade muscular; 
alinhamento da coluna; conhecimento do corpo. 

2. RESPIRAÇÃO 
Pressão subglótica; suporte de ar; controle do ar; 
condução do ar; corrente de ar; sustentação do som; 
apoio; potencialização da expiração. 

3. PRODUÇÃO DO SOM  
(fonte e filtro) 

Emissão desimpedida; qualidade da emissão; 
impedância; extensão; forma clara e audível; 
articulação; dicção; ressonância; produção sem 
esforço; máscara; brilho; formante; encaminhamento; 
propagação; direcionamento; lançamento; distância; 
alcance; se fazer ouvir; amplificação de espaços 
internos; impostação; expansão do som; timbre; 
potência vocal; resultado acústico; configuração/ajustes 
do trato; fonação; pitch; loudness; funcionalidade 
orgânica; posição da laringe; direção do som; caminho 
da voz; impulso da voz para ponto da face. 

4. ESTÉTICA DO SOM 

Dinâmicas f (forte) e p (piano); clareza; 
evidência/riqueza de harmônicos; energia; intensidade; 
exposição da voz; voz brilhante; voz que corre; nitidez; 
firmeza; cores diferenciadas; qualidade do som. 

5. AUDIBILIDADE 

Voz audível; fenômeno acústico; acústica do ambiente; 
acústica do som; escuta do ouvinte; espaço; som que 
se faz ouvir; som que preenche o ambiente; 
amplificação; leis acústicas; longas distâncias; alcance; 
aumento; público ouvinte; lançamento da voz para fora 
da boca. 
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Anexo 7 

 O quadro, a seguir, é referente às categorias de abordagem da 

projeção vocal e respectivos elementos, oriundos da pergunta 5 do 

questionário: “Como você descreve o seu trabalho com projeção vocal junto 

aos seus alunos?”. 

Quadro 2 – Categorias relacionadas às abordagens para obter projeção vocal no canto 
erudito, segundo opinião dos professores de canto da amostra. 

 
CATEGORIAS 

 

 
ELEMENTOS DAS CATEGORIAS 

1. CORPO 

Relaxamento da musculatura; musculatura livre de 
tensões; alinhamento corporal; correção de vícios 
posturais; técnicas alternativas de relaxamento; 
posicionamento; percepção da musculatura abdominal e 
intercostal. 

2. RESPIRAÇÃO 
Apoio; respiração costo-abdominal-diafragmática; 
respiração costo-diafragmática; trabalho do suporte de ar; 
controle do ar; pressão subglótica; expiração. 

3. PERCEPÇÃO/ 
PROPRIOCEPÇÃO 

Conscientização; percepção do próprio corpo; percepção 
da própria voz; busca de sensações particulares do aluno; 
busca de conhecimento da produção da voz; observação a 
outros cantores; compreensão de idiomas; respeito aos 
limites vocais; observância às diversas técnicas de canto; 
conhecimento vocal; paciência; trabalho diário; ausência 
de “clichês” da projeção; espaço acústico; sensações no 
formante. 

4. IMAGEM 

Som redondo; na máscara; “chiaro/scuro” sensação de 
espaço interno (bocejo); som para cima e para trás; giro 
vocal; linha na vertical acima da cabeça; som para “fora da 
boca”; canto em direção ao ouvinte; chamamento a alguém 
distante; ângulo de 45 graus (corpo e chão); voz dirigida a 
um ponto específico; fundo do palato (duro/mole). 

5. FORMA DE EMISSÃO 

Vocalizes; consoantes para desenvolver a dicção; 
extensão por meio de escalas ascendente e descendente; 
exercícios de flexibilidade; dinâmica; fraseado; staccato; 
legatto; ataque; máximo rendimento; mínimo esforço; sons 
nasais; desenvolvimento da ressonância; corpo da voz; 
foco; som como produto final da emissão; controle da 
qualidade do som; emissão confortável. 

 


