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Resumo: 
Este artigo está baseado na análise de um manuscrito sobre técnica vocal, encontrado 
no Arquivo Histórico José Ferreira da Silva, de Blumenau, dentre os materiais das 
Sociedades de Canto (Gesangvereine) em atividade no período da colonização da 
cidade, na segunda metade do século XIX. As informações levantadas no manuscrito 
sugerem uma preocupação com a didática no aprendizado do canto, o que possibilitou 
um estudo comparativo da abordagem da técnica vocal do manuscrito com a literatura 
atual.   

Introdução  

A bibliografia para a área da regência coral é escassa no Brasil, sendo ainda 

muito poucos os trabalhos que abordam questões sobre a arte de conduzir coros de 

uma forma mais aprofundada nos diversos temas que compõem este universo. Das 

poucas publicações disponíveis, as temáticas abordadas restringem-se à técnica de 

marcação e abordam, de forma muito superficial, temáticas importantes como 

educação vocal aplicada ao coro, organização do ensaio e a visão do regente de coro 

como líder e educador musical. 

Neste artigo pretende-se abordar a questão da técnica vocal, apontando 

aspectos da temática e como são abordados em publicações brasileiras, traçando um 

paralelo com um trabalho manuscrito encontrado na cidade de Blumenau, dentre vários 

materiais pertencentes às Sociedades de Canto (Gesangvereine)1 em atividade no 

século XIX e nas três primeiras décadas do século XX no Vale do Itajaí (SC). 

Alguns pontos levantados no manuscrito permitiram analisar como são 

abordadas algumas questões relacionadas à técnica vocal em três obras da literatura 

para regência coral brasileira disponível. Dentre elas, temos a Regência Coral, de 

Oscar Zander, - de 1979, como a obra mais antiga, Técnica Vocal para Coros, de 

                                                

 

1 Coro masculinos amadores formados por imigrantes alemães, que cantavam repertório secular. 



  
Helena Coelho, de 1994, e a mais recente, Regência Coral: princípios básicos, 

Emanuel Martinez de 2000, contendo uma coletânea de artigos diversos com vários 

autores. 

Durante o trabalho de coleta de dados para uma pesquisa sobre as sociedades 

de canto da região de Blumenau do início da colonização alemã até a interrupção das 

atividades durante o período da Segunda Guerra Mundial, foi encontrado um 

manuscrito intitulado Gesangsschule, que pode ser traduzido como escola de canto. O 

referido manuscrito encontra-se no Arquivo Histórico José Ferreira da Silva, de 

Blumenau, ainda em bom estado de conservação, com algumas informações teóricas 

sobre canto e partituras com exercícios vocais. O material não possui data nem autor, 

mas pelas características apresentadas, sendo em escrita antiga - alemão gótico, 

manuscrito2, e pelo local em que foi encontrado - dentre materiais das sociedades de 

canto, podemos supor que tenha sido confeccionado e utilizado no período em 

questão.   

As abordagens de técnica vocal para coros  

Na literatura selecionada sobre regência coral, a técnica vocal é abordada de 

diferentes formas e níveis de aprofundamento. Para Zander (1979, p. 204), na prática 

do canto coral “a educação da voz no coro deveria ser considerada assunto importante” 

e “deveria ocupar um dos primeiros lugares, senão o primeiro”. Assim, o regente 

deveria preocupar-se em aplicar exercícios de respiração e impostação da voz em 

conjunto. 

O livro Técnica Vocal para Coros, de Helena Coelho, de 1994, talvez seja 

uma das poucas obras que abordam a técnica vocal especificamente para o trabalho 

com coros. A obra apresenta marcos teóricos e sugestões de exercícios para as 

diversas temáticas relacionadas à técnica vocal, fisiologia da voz, a preparação 

corporal, para então discutir mais profundamente questões sobre respiração, 

articulação e ressonância. Emanuel Martinez, com o livro Regência Coral, de 2000, 

                                                

 

2 A escrita gótica é uma característica marcante dos manuscritos e impressos do século XIX e início do 
século XX nos diversos documentos encontrados, como cartas, estatutos e jornais de época. 



  
dedica um tópico para a questão da voz. As questões específicas como fisiologia, 

preparação vocal de um cantor e higiene vocal são discutidas por profissionais da área. 

O texto de introdução do Gesangsschule (fig. 1) apresenta três formas para 

abordagem da técnica vocal, desenvolvendo e exercitando partes do aparelho vocal 

como a língua, palato e trabalhando a abertura da boca. Nota-se desde já uma 

preocupação com a questão da articulação e ressonância da voz como formadores do 

timbre, propriedade do som muito enfatizada no manual manuscrito. 

 

Figura 1 - Gesangsschule - Texto de introdução  

Observa-se também uma preocupação com a questão do fortalecimento, 

afinação e timbre da voz que podem influenciar diretamente nos conceitos de dinâmica, 

clareza sonora e qualidade timbrística. Para dar consistência e desenvolver a potência 

do som, Zander (1979, p. 208) argumenta que é necessário estimular as cavidades de 

ressonância superiores (cavidades nasais e orais) e inferiores (o peito) que, entrando 

em vibração, amplificam o som. Para Martinez (2000, p. 149) “a capacidade vocal pode 

e deve ser desenvolvida de forma gradativa e progressiva”. 

No Gesangsschule os temas ressonância e articulação determinam o timbre da 

voz do cantor, onde são apresentadas as cinco vogais classificadas conforme a 

abertura interna da boca e delineadas pelo movimento dos lábios e da língua. Quanto à 



  
questão da ressonância das vogais, Zander (1979, p. 207) explica que elas se formam 

na parte anterior da boca e recomenda uma abertura interna sem tensão iniciando com 

um bocejo, seguido das vogais “a”, “o” e “u”. Para o autor, a vogal “u” ajuda a conservar 

a laringe em sua posição normal e as vogais “a” e “i”, projetam o som para cima. Para 

desenvolver a projeção alta com o relaxamento da laringe a sugestão é que se alterne 

a vogal “u” com as demais vogais. 

É necessário descrever formas e moldes para cada uma das vogais, 

adequadas à formação anatômica de cada cantor, com a função de dar maior 

rendimento vocal com o menor desgaste, e dar origem a individualidade do cantor, no 

que diz respeito ao timbre e à cor vocal. No Gesangsschule todas as informações 

sobre o trabalho com as vogais têm como título timbre ou cor vocal. Gomez (apud. 

Coelho, 1994, p. 47), relaciona as vogais entre si e apresenta a vogal “a” como molde 

gerador de todas as vogais, dividindo-as em dois grupos: vogais labiais (seqüência “a” 

“o” “u” “o” “a”) e vogais linguais (seqüência “a” “e” “i” “e” “a”). A autora salienta que 

existem discordâncias entre os diversos autores com relação aos procedimentos de 

obtenção das demais vogais a partir de uma vogal original. 

Martinez (2000, p. 150) classifica as vogais de forma semelhante chamando a 

vogal “a” de vogal neutra que “deverá ser emitida com o corpo da língua em repouso 

dentro da cavidade bucal e com a mandíbula em completo relaxamento, ou seja, com a 

boca aberta”. As vogais linguais, que são emitidas com movimentação da língua, são 

as seguintes “é”, “ê”, “i” e as vogais labiais, emitidas com a movimentação dos lábios, 

são “ó”, “ô”, “u”. 

Com relação ao trabalho de preparação vocal do cantor de coral, Goria (2000, 

p. 185) enumera exercícios práticos de respiração, orientando o cantor a respirar sem 

elevar a clavícula e o peito. Em seguida sugere exercícios com a função de impostação 

da voz, que o autor conceitua como “colocar ou dar postura a alguma coisa”, ou seja, 

colocando a voz nos ressoadores. 

Ressonância para Coelho (1994, p. 59), “é o efeito resultante das modificações 

que as cavidades de ressonância humanas imprimem às vibrações laríngeas 

transmitidas pela coluna de ar (propagação em gases) e pelos ossos e músculos 

(propagação em sólidos)”. As cavidades de ressonância são as cavidades do corpo 

que podem entrar em vibração e classificam-se, segundo Coelho (1994, p. 59) e Sartori 

(2000, p. 177), em infraglóticas (traquéia, brônquios, pulmões e caixa torácica) e 



  
supraglóticas (laringe, faringe, boca, rinofaringe, nariz e seios nasais, maxilares e 

frontais). Assim, os procedimentos para o estudo da ressonância estão embasados na 

aquisição de postura, respiração e articulação, utilizando as cavidades supraglóticas, 

com a “voz na máscara”, onde atuam os ressoadores, realizando uma busca das 

características individuais e do timbre vocal individual de cada cantor. 

No Gesangsschule é abordada a questão das consoantes, estabelecendo uma 

classificação baseada na forma como são produzidas pelos órgãos de articulação. As 

consoantes nasais “m”, “n” e a junção de “ng” formadas pela ressonância interna da 

boca, juntamente com a colocação interna da língua. Baseadas também na utilização 

dos órgãos de articulação língua, lábios e dentes, são apresentadas as demais 

consoantes. 

O trabalho de articulação no canto coral visa proporcionar situações em que o 

cantor adquira o domínio sobre si mesmo, considerando seu próprio rosto sujeito à 

vontade do cantor. Para que o cantor tome consciência de si mesmo e conheça os 

diferentes recursos na movimentação dos componentes faciais para aplicar na 

articulação e na expressividade, a autora sugere exercícios de ginástica facial (Coelho, 

1994, p. 44). 

A fig. 2 mostra que no manuscrito Gesangschule são sugeridos exercícios 

vocais com sílabas utilizando consoantes e vocalizações em pequenos intervalos. 

Sobre articulação, Goria (2000, p. 186) também sugere uma lista de exercícios para 

“aquisição da maior qualidade possível de vibração e ressonância da voz nas faces da 

máscara”. Nesta lista aparecem exercícios com combinações de sílabas envolvendo 

diversas consoantes com as vogais “i” e “u”, buscando com a primeira, o foco da voz e 

a segunda a abertura interna.  



   

Figura 2 - Gesangsschule - Exercícios vocais   

No Gesangsschule o autor orienta a pronúncia das vogais com o trema (fig. 3), 

que na língua alemã funciona da seguinte forma: o “ä” deve ser pronunciado com “e”, a 

“ö” pronunciado como “e” e o “ü” será pronunciado como “i”. Zander (1979, p. 208) 

aborda a questão de outras línguas e suas pronúncias específicas, especialmente 

algumas que possuem sons nasais e sugere misturar, por exemplo, o “ê” como o “u” do 

francês ou o “ü” de alemão; o eu francês ou o “ö” alemão, onde teremos “ê” - eu 

(francês); “ê” - “ö” (alemão); “ê” - “u” (francês); “ê” - “u” (francês); “ê” - “ü” (alemão).  

 

Figura 3 - Gesangsschule - Pronúncia de vogais  



  
Do contrário que observamos no Gesangsschule, Zander (1979) dedica 

algumas páginas para orientar os regentes com relação à educação vocal, passando 

algumas informações superficiais sobre fisiologia e formação da voz, e da necessidade 

de adquirir consciência de aspectos fundamentais na produção do som. Dentre elas, 

alguns conceitos complexos envolvendo colocação alta da voz, ressonância na 

máscara, projeção, articulação, relaxamento da laringe e demais recomendações de 

como a voz deve ser produzida e projetada, sem entrar em muitos detalhes específicos 

que poderiam auxiliar o regente em formação a desenvolver metodologias para o seu 

trabalho. 

A professora de canto Denise Sartori apresenta um minucioso estudo sobre 

anatomia e fisiologia da voz, abordando questões sobre o sistema, o mecanismo e 

métodos respiratórios, além de um estudo de todas as partes que compõem o aparelho 

vocal, em especial a laringe, com suas cartilagens e musculaturas interligadas. Para a 

autora, o fenômeno da ressonância é um sistema de amplificação do som que é 

produzido originalmente na laringe e “pode ajudar o cantor a verificar constantemente 

se a emissão da voz está correta” (SARTORI, 2000, p. 176). 

É curioso observar que o Gesangsscule não faz referência ao trabalho com a 

respiração, que é um tema muito trabalhado nos tratados sobre técnica vocal, como 

base do apoio vocal. A temática da respiração é amplamente discutida por Zander 

(1979, p. 210), onde órgãos como o pulmão, o diafragma e o peito com toda a sua 

musculatura são partes fundamentais do aparelho fonador. O autor sugere diversos 

exercícios para o controle e consciência da respiração, a utilização do diafragma e a 

correta administração das reservas de ar. Assim como na fala, na música a respiração 

no local correto é imprescindível à boa compreensão da frase, e assim: “a música tem 

também suas respirações que obedecem a uma certa lógica, que dependem da 

fraseologia musical. Daí a necessidade de respirar nos lugares indicados” (Ibid., p. 

212). 

A respiração é abordada por Coelho (1994, p. 35) como “um fenômeno vital 

espontâneo de caráter ativo-passivo realizado automaticamente pelo movimento do 

diafragma e dos músculos intercostais, respectivamente, movimento cuja origem está 

no cérebro”. A autora trata da respiração de forma bastante fisiológica, descrevendo 

todo o processo em questão, fundamentando as diversas temáticas relacionadas ao 

controle respiratório no canto e propondo vários exercícios para desenvolver as 



  
habilidades. A questão mais relevante deste aspecto da técnica vocal talvez seja a 

questão de que a respiração vital e a respiração vocal diferem, fazendo com que, para 

a fonação ou canto necessitam de aprendizagem específica e cuidados no treino, 

estabelecendo alguns princípios básicos da respiração para o canto. Dentre estes 

princípios, o processo inicia pela respiração vital, com a inspiração pelo nariz, resultado 

do movimento de sucção do diafragma, adquirindo o apoio mediante o trabalho 

consciente do controle do diafragma, realizando o canto no prolongamento da pausa 

expiratória. 

No capítulo sobre classificação vocal, Goria (2000, p. 189) explica que pode ser 

imprecisa a classificação pela extensão, muito comum em testes vocais para entrada 

de cantores no coro. O autor também utiliza, como encontramos no manuscrito 

Gesangsschule, a terminologia cor e timbre vocal. A classificação de vozes pela cor e 

pelo timbre é considerada mais segura, pois o que define as vozes dos naipes de coro 

são características específicas que podem estar relacionadas com o tempo de estudo 

ou treinamento do cantor. Outro conceito abordado na classificação de uma voz pode 

ser pela identificação das notas de passagem, o que já exige do classificador, 

conhecimentos específicos de técnica vocal, o que pode estabelecer dificuldades para 

um regente que não possui conhecimentos neste nível de aprofundamento.   

Considerações finais  

As questões relacionadas à técnica vocal no trabalho com coros sempre é 

discutida em todos os escritos sobre o assunto, mas nunca com a devida profundidade, 

o que deixa sempre em defasagem o conhecimento que regentes de coros devem ter 

para desenvolver seu trabalho. O que observa-se na prática coral da região do Vale do 

Itajaí (SC), que possui um grande número de corais em atividade nas igrejas e clubes, 

ainda hoje uma resistência ao desenvolvimento de um trabalho mais intenso no que diz 

respeito à técnica vocal, um reflexo desta visão muito despreocupada com a qualidade 

artística, dando ênfase muito mais à questão social e ao entretenimento. 

Observamos também, com os autores citados, que o desenvolvimento vocal no 

ambiente coral sugere outras abordagens, além das tradicionais encontradas em 

manuais de canto, a exemplo do manuscrito sobre ensino de canto encontrado. 



  
Constatou-se no Gesangsschule uma abordagem bem sucinta sobre questões 

relacionadas à impostação da voz, timbre, dinâmica e qualidade sonora, sugerindo 

exercícios para desenvolver estas habilidades. 

No movimento de canto coral amador da região do Vale do Itajaí (SC) com sua 

larga tradição, trazida pelos imigrantes alemães no período da colonização, 

observamos a falta de um trabalho mais aprofundado no que diz respeito à técnica 

vocal. É surpreendente que podemos encontrar um material para orientação de 

cantores ou regentes das sociedades de canto em atividade na região, ainda no século 

XIX.   
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