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A voz do adolescente: técnicas para coro juvenil
Resumo: Este trabalho apresenta um recorte de uma pesquisa bibliográfica realizada como trabalho deconclusão do Curso de Graduação em Música da Universidade Estadual de Maringá - UEM, intituladoCoro juvenil: aspectos técnicos e pedagógicos, concluído em 2008. A pesquisa teve como objetivodiscutir sobre o processo de mudança vocal do adolescente que participa de um coro juvenil, dandoênfase na preparação corporal e na técnica vocal adequada para o trabalho com essa faixa etária. Otexto apresenta exercícios práticos de alongamento corporal que servem tanto para relaxar amusculatura quanto para ativar o tônus muscular, deixando o corpo pré disposto ao canto; e exercíciosde aquecimento vocal, com técnicas adequadas para o uso da voz no ambiente coral, bem como algunsaspectos didáticos e metodológicos que podem auxiliar os regentes na elaboração do planejamento deensaio e na condução do mesmo. A metodologia utilizada partiu de um levantamento e análise detrabalhos publicados em anais de eventos especializados e livros da área de canto coral, tais comoSchimiti (2003), Soares (2006), Schmeling (2003), Specht e Bundchen (2004), Oliveira (2003),Mardini (2007) e Campos (1997). A pesquisa contribui para um maior entendimento do trabalho comcoros juvenis, atentando para a importância de conhecimentos específicos para o trabalho com essafaixa etária. Este trabalho está organizado em três tópicos. No primeiro, apresento alguns aspectosvocais característicos da fase da adolescência. O segundo tópico trata da preparação corporal e oterceiro tópico aborda a questão da técnica vocal no coro juvenil.
Palavras chave: mudança vocal; preparação corporal; técnica vocal.

O adolescente e suas características vocais
Diversos aspectos precisam ser considerados ao trabalhar com adolescentes. Segundo

Marcelli e Braconier (1989), a adolescência é a idade da mudança, como a própria origem
etimológica da palavra indica: adolescere, que em latim significa crescer. Nessa fase, o
adolescente sofre diversas mudanças emocionais, psicológicas, fisiológicas e de convívio
social. Dentre as mudanças fisiológicas, o que nos interessa neste trabalho é a mudança vocal.

Mardini (2007, p. 26) esclarece que no processo de mudança vocal nota-se o
crescimento da laringe e o aumento das pregas vocais. As pregas vocais situam-se
internamente na laringe e são apoiadas por músculos e cartilagens, permanecendo abertas para
a passagem do ar durante a respiração. Quando falamos ou cantamos as pregas vocais vibram,
gerando o som que é amplificado nas cavidades do pescoço, do nariz e da boca, que formam a
caixa de ressonância. Desta forma, nota-se que vários órgãos do nosso corpo auxiliam na
produção e emissão do som: o aparelho respiratório, as pregas vocais, a laringe, os
ressonadores e os articuladores. Com base nesses órgãos surgem mudanças na voz dos
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adolescentes que se aproximam cada vez mais do padrão vocal dos adultos e se afastam da
voz infantil. Os sinais de mudança vocal nas meninas não são tão evidentes quanto nos
meninos, devido à diferença do desenvolvimento da laringe com crescimento e espessamento
das pregas vocais. Pesquisas na área da fonoaudiologia concluíram que durante a transição, as
pregas vocais dos meninos tornam-se um centímetro maior, enquanto nas meninas o aumento
é de três a quatro milímetros, provocando uma queda no registro para a região grave em torno
de uma oitava nos meninos e uma terça maior ou menor nas meninas.

De acordo com Mardini (2007, p. 26), até o início do século XX havia duas correntes
distintas no que se refere à compreensão da mudança vocal em adolescentes. De um lado,
professores de canto e regentes defendiam a ideia de que o adolescente permanecesse afastado
do coro enquanto este estivesse em processo de transição vocal. De outro lado, a corrente
formada igualmente por professores de canto e regentes defendiam a permanência do
adolescente no coro. Esta última tendência foi se tornando mais forte, iniciando assim
discussões sobre metodologias e estratégias para a permanência desses cantores no grupo. No
início do século essa discussão foi retomada nos Estados Unidos da América sob um outro
enfoque. A preocupação não era se o adolescente poderia continuar cantando nesse período,
mas como a voz deveria ser classificada e treinada (Oliveira, 2003, p.55).

O autor afirma que não há motivos para excluir o adolescente de atividades com o
canto coral:

[...] não há nenhum inconveniente em que a criança de ambos os sexos, naadolescência, desenvolva quaisquer atividades que lhe sejam oferecidas, nãohavendo assim justificativa para possíveis exclusões dos adolescentes,essencialmente masculinos, da prática coral nesta faixa etária (OLIVEIRA,2003, p.10).
Diante dessas afirmações, os regentes devem ser cuidadosos com adolescentes em

muda vocal. Mardini (2007, p.20) faz algumas orientações a esse respeito. Os regentes devem,
sempre que possível, ouvir separadamente a voz dos adolescentes e fazer avaliações
constantemente, pois durante a transição vocal a voz poderá mudar de registro, subindo alguns
tons, principalmente nos meninos. Para o autor, “o ideal é adaptar as frases musicais que os
mesmos cantam, não utilizando “saltos” com intervalos grandes ou extremos como tons muito
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graves ou muito agudos” (Mardini, 2007, p.20). Se necessário, o regente pode “mudar
tonalidades, fazer novos arranjos e até mesmo abandonar o repertório inicial” (Behlau, 1997,
p. 61).

O processo fisiológico de mudança vocal é um aspecto presente em qualquercoro que trabalhe com vozes adolescentes. O regente deve conhecer esseprocesso, não apenas do ponto de vista musical, mas de maneira global, porser um processo que envolve o adolescente como indivíduo (OLIVEIRA,2003, p.49).
Preparação corporal

O momento da preparação corporal é essencial em um ensaio com o coro. Seja ele
juvenil ou adulto, podem-se trabalhar as mesmas atividades no preparo corporal do grupo. Ao
contrário do que muitos regentes acreditam a preparação corporal não é feita somente de
exercícios que sirvam para relaxar a musculatura. Há momentos em que se faz necessário
propor atividades que ativem o tônus muscular. Isso porque o principal objetivo da preparação
corporal, o chamado “aquecimento”, é que o corpo fique pré disposto ao canto.

Ao planejar o início de um ensaio é importante que o regente selecione e elabore uma
série de atividades com objetivos diferentes. Isso porque o regente deve levar em conta o
estado físico do coro. Se o coro está muito agitado, inquieto, é importante realizar exercícios
que tranquilizem o corpo. Exercícios de respiração são interessantes nessa ocasião e
fundamentais em todas as fases do trabalho de preparação corporal, devido ao fato de levar o
indivíduo a uma respiração consciente, onde estará atento aos movimentos do diafragma, se
preocupando com a fluidez da respiração. Todo movimento corporal deve estar associado à
respiração. Em contrapartida, se o coro está muito desanimado, lento, o regente precisa propor
atividades que animem e entusiasmem seus integrantes.

Nos casos de ensaios no final do dia ou início da noite é comum que os coralistas
estejam cansados, preocupados e até estressados, devido às atividades do dia, estando
possivelmente com a musculatura tensa. “Um indivíduo tenso está sempre muito próximo de
problemas da voz e da fala” (Quinteiro, 2007, p. 59). Diante disso, é interessante que a
preparação corporal seja condicionada a diminuir essas tensões, a relaxar o corpo, deixando-o
pronto para uma atividade em que o uso da musculatura é essencial (Quinteiro, 2007, p.51).
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As tensões musculares podem provocar dificuldades de respiração e articulação, “se o corpo
está demasiadamente apertado, a voz mal consegue sair” (Quinteiro, 2000, p. 39). O pescoço é
uma das partes onde se concentra muita tensão e necessita de alongamento. Existem diversos
exercícios para isso, um deles é o movimento para frente e para trás, para as laterais e
movimentos de rotação para a direita e para a esquerda (Quinteiro, 2007 p. 48). Com isso, a
musculatura do pescoço vai relaxando e descontraindo, permitindo assim melhor execução
vocal.

Outra questão relevante no contexto do estudo sobre preparação corporal é a tensão
dos músculos da face. Se os músculos estão rígidos provavelmente o som também será rígido,
de difícil articulação e difícil pronúncia das palavras. Exercícios de soltura desses músculos
serão muito úteis para uma boa emissão e uma boa pronúncia. Fazer caretas, massagem com o
auxílio das duas mãos no crânio, na testa, atrás da orelha, bochechas e articulação
temporomandibular (Quinteiro, apud Santos; Ferreira, 2001, p. 59), vibração dos lábios
(Sanchez, apud Santos; Ferreira, 2001, p. 54), são exercícios que dão mobilidade e
elasticidade aos músculos faciais, bem como sensibilizam a ossatura da face para obter uma
melhor ressonância.

Outro aspecto que precisa ser trabalhado durante a preparação corporal é a postura
ideal para o canto. “Uma boa postura significa uma boa base para o funcionamento do
instrumento vocal. Facilita o desempenho do aparelho respiratório melhorando a qualidade do
som” (Campos, 1997, p. 45).

Portanto, não importa a condição física que o grupo apresente, o regente precisa ter
consciência de que a preparação corporal é o momento onde ele deve trabalhar atividades com
o corpo deixando-o em estado de prontidão, ou seja, os coralistas devem estar prontos a
responder os comandos.
Técnica vocal no coro juvenil

Diversos autores discutem sobre a técnica vocal adequada para adolescentes em
processo de transição vocal, propondo técnicas pedagógico-musicais que facilitem a emissão
vocal sem causar danos ao aparelho fonador.
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Campos (1997) faz algumas observações importantes para o momento da técnica
vocal. A autora chama a atenção para o uso de cromatismos no aquecimento. Ela afirma que
eles tendem a comprometer a afinação, pois os intervalos de quartas e quintas não são
trabalhados no grupo. Para que isso não ocorra, a autora recomenda deixar um grupo
mantendo a nota de chegada enquanto o outro realiza a sequência cromática (Campos, 1997,
p. 37).

No trabalho com coros juvenis, alguns dados são importantes para o êxito vocal dos
adolescentes. Dentre eles está a execução de movimentos corporais nas atividades de
vocalização, pois auxiliam na fixação de conceitos e facilitam a emissão sonora (Sshimiti,
2003, p. 16). A importância de primeiro fazer com o corpo e depois com a voz é uma ideia
compartilhada também por Campos (1997), quando aconselha que o regente “utilize
movimentos corporais associados aos exercícios”, pois “a analogia entre o movimento, o som
e a sensação física da voz torna o aprendizado da técnica vocal menos abstrato” (Campos,
1997, p. 37).

Outra atividade interessante é a repetição de fragmentos melódicos, tanto para que
eles sejam memorizados quanto para a correção de procedimentos (Schimiti, 2003, p. 18).
Dessa forma, os adolescentes “aprendem por imitação, ouvindo, tentando reproduzir, passo a
passo” (Soares, 2006, p. 26). De acordo com Schmeling (2005, p.141) “a escuta e repetição
são os principais agentes de memorização”.

Uma questão importante para o ensaio de um coro juvenil é a substituição e
alternância das atividades, ou a invenção de “variações sobre o tema abordado” como
“ressonância, agilidade, passagens difíceis, saltos, articulação do texto” (Campos, 1997, p. 33,
34) aumentando assim a concentração dos participantes e deixando o ensaio mais dinâmico. A
autora orienta que “o aquecimento deve ser breve, para não cansar o grupo nem desgastar a
atividade” (Campos, 1997, p. 36). Uma atividade muito longa e repetitiva faz com que o coro
disperse a atenção, fazendo com que os objetivos do aquecimento não sejam alcançados.
Portanto, é importante que o regente tenha um vasto repertório de atividades práticas, assim,
conduzirá o momento de aquecimento vocal com atividades, que apesar de breves, resultam
em ótima qualidade vocal, além de estimular o entusiasmo dos adolescentes.
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As atividades de vocalização também podem ser realizadas com o objetivo de
promover a limpeza das frases e a clareza na articulação das palavras. Um excelente exercício
para esse fim é realizar sequencias melódicas em staccato. Sequências vibratórias de lábios e
língua sugerem o apoio da musculatura e controle do ar, sendo atividades importantíssimas e
que devem ser inseridas no trabalho vocal (Schmiti, 2003, p. 17). Como sugestão, a autora
considera interessante e divertida para os adolescentes,

[...] produzir frases interrogativas e exclamativas com alternância deentonações, tais como: “Olá!, Como vai?, Olha!! Nossa!! Bem-vindo!!!..., jáque essas inflexões da voz falada preparam o caminho para a emissão vocalmais “alta” (com mais ressonância de cabeça), fazendo-os encontrar maisfacilmente o lugar ideal da produção do som (SCHIMITI, 2003, p.17).
Outra orientação para o preparo vocal é iniciar os vocalizes em áreas confortáveis

para a voz, em geral através de linhas melódicas descendentes, partindo do grave para o
agudo, para alcançar mais rapidamente a colocação ideal que conduz a uma sonoridade mais
leve e ressonante (Schmiti, 2003, p. 16). Essa orientação também é abordada por Campos
(1997), que afirma que o uso de sequências melódicas descendentes, subindo de meio em
meio tom, ajuda a melhorar a afinação do grupo, além de possibilitar que o adolescente
adquira uma “tessitura ampla, com som bonito em toda sua extensão” (Campos, 1997, p. 38 e
49).

Existem alguns aspectos importantes que precisam ser trabalhados com atenção em
um coro juvenil. A ressonância, a colocação das vogais, a articulação e a dicção são alguns
deles. Campos (1997) fornece algumas informações a respeito desses aspectos:

A voz é um instrumento cuja principal caixa de ressonância é a cabeça.Colocar a voz de maneira a utilizar todo esse ressonador melhora o timbre, aafinação e facilita o alcance de notas extremas.
A correta colocação das vogais, em conjunto com a ressonância, éresponsável por uma boa produção vocal [...] O contorno das vogais peloslábios possibilita a realização das muitas nuances de cor e textura de que avoz é capaz.
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A articulação é fundamental para que não haja comprometimento com oritmo. A dicção deve ser clara para que o texto seja compreendido(CAMPOS, 1997, p. 48 e 49).
Em toda preparação vocal, “os exercícios propostos devem ser aplicados no

repertório que será trabalhado” e as dificuldades encontradas no repertório devem ser
transformadas em “pequenos exercícios para melhor assimilação do grupo” (Campos, 1997, p.
37).

A técnica vocal precisa ser cuidadosamente aplicada para se tornarefetivamente útil na trajetória dos corais [...] é recomendável que a técnicavocal seja abordada a partir dos aspectos do repertório para que possa servivenciada pelos cantores (FIGUEIREDO, 1990, p.89)
Considerações finais

Essa pesquisa buscou discutir sobre o processo de mudança vocal do adolescente que
participa de um coro juvenil, dando ênfase na preparação corporal e na técnica vocal
adequada para o trabalho com essa faixa etária. A partir do levantamento bibliográfico
realizado, foi possível identificar que a temática coro juvenil ainda há muito a ser explorada.
Além disso, esse artigo não teve por pretensão esgotar a temática, mas trazer contribuições a
partir de uma revisão de literatura sobre o tema.

O texto abordou duas práticas musicais vividas pelo coro juvenil, a preparação
corporal e a técnica vocal, apontando exercícios práticos de alongamento corporal e
aquecimento vocal, com técnicas adequadas para o uso da voz no ambiente coral, bem como
alguns aspectos didáticos e metodológicos que podem auxiliar os regentes na elaboração do
planejamento de ensaio e na condução do mesmo.

Em relação à técnica vocal foi possível identificar e compreender os aspectos
relacionados à mudança vocal. Os autores ressaltam a importância de um trabalho individual
para adolescentes que estão nesse período de transição vocal, para avaliar as condições vocais
do mesmo e então aplicar exercícios vocais compatíveis com a extensão do coralista em
questão. Tendo em vista a extensão vocal limitada do adolescente, devido ao processo de
mudança vocal, o repertório deve estar adequado. Nota-se então, uma lacuna no que se refere
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à material específico para essa faixa etária, delegando ao regente uma nova tarefa, a de fazer
arranjos vocais para o coro.

Quanto à preparação corporal, conclui-se que esta deve ter como objetivo principal
trabalhar o corpo de modo a deixá-lo pré disposto à atividade do canto. Os autores salientam a
importância dessa prática que interfere diretamente no desenvolvimento vocal do grupo.

Dessa forma, a principal contribuição dessa pesquisa para a área de regência coral e
educação musical, é trazer a complexidade que envolve o coro juvenil, e conscientizar os
regentes da importância de seu papel na formação musical de seus coralistas. O regente de
coro juvenil, além de conhecer aspectos da regência e do canto coral, precisa também
conhecer sobre a adolescência para assim desenvolver uma prática musical adequada às
condições fisiológicas, emocionais e sociais desse grupo.
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