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Resumo 

Este estudo é resultado de uma revisão bibliográfica que 
promoveu compreender e articular os conceitos 
formadores sobre as particularidades da voz cantada 
infantil. As pesquisas científicas encontradas propiciaram 
conhecer suas peculiaridades e características para uma 
prática saudável no canto, bem como entender a criança 
frente às características únicas da sua voz, tão quanto 
compreender as necessidades de atenção voltadas à 
fase de envelhecimento vocal. 

Introdução  

Mediante observação das diversidades de expressão 
manifestadas no canto das crianças do ensino 
fundamental, assistidas ao longo do Estágio 
Supervisionado do curso de Licenciatura em Música, 
esta pesquisa estudou a voz cantada infantil e olhou 
para as preocupações que envolvem a mesma, a fim de 
responder em que medida a compreensão das 
particularidades da voz cantada infantil, poderia 
contribuir na conscientização da criança acerca do uso 
da voz cantada. Partimos do entendimento de que "o 
canto tem importância fundamental na construção da 
musicalidade do ser humano. Sua prática correta deve 
ser estimulada, pois os problemas que surgem na 
infância podem ser perpetuados, causando danos por 
toda a vida adulta" (SOBREIRA, 2017, p. 71). Portanto, 
este estudo concentrou-se em selecionar revisões 
bibliográficas que permitissem compreender as 
características formativas da voz cantada infantil, suas 
particularidades e peculiaridades envolvidas nas suas 
práticas. 

Material e Métodos 

A pesquisa concentrou-se em uma revisão de literatura, 
sobre um tema em construção nas bibliografias 
encontradas na educação musical. Para tanto, foi 
necessário contar com a contribuição de profissionais da 
Saúde, os quais indicaram leituras suplementares. Deste 
modo, um grande volume das pesquisas científicas 
selecionadas provieram da Fonoaudiologia em língua 
inglesa e de pesquisadores díspares do cenário 
brasileiro. Suas análises resultaram em fichamentos que 
extraíram dos corpus textuais seus dados e reflexões. 

Resultados e Discussão 

Carnassale (1995, p. 69), em sua afirmativa aconselha 
que a criança deve evitar imitar a voz adulta para que 
não "danifique a musculatura em desenvolvimento". Ou 
seja, por considerar que suas pregas vocais encontram-
se em um processo formativo e o controle 

neuromuscular não é potencialmente preciso, 
consequentemente sua capacidade de emitir sons nas 
tessituras vocais adultas são nulas.Tal aspecto, leva 
olhar atentamente para a criança que: em virtude de um 
processo de envelhecimento vocal, conciliado a usos 
excessivos e extremos do aparelho fonador em 
atividades grupais próprias, crianças entre 8 a 10 anos 
de idade possuem maiores níveis de rugosidade e 
soprosidade em comparação a outras de menor idade 
(LOPES et al., 2013). Surge uma questão: tal aspecto 
poderia estar vinculado ao que Lopes et al (2013) 
denominam como níveis de rugosidade e soprosidade na 
voz? Neste conduto, Sobreira (2017) adverte que "o 
canto não é uma habilidade inata, mas uma capacidade 
que pode ser desenvolvida se os comportamentos 
adequados forem estimulados" e as limitações 
conhecidas (ibid., p. 6). Por isso, sem que os cuidados 
com a voz sejam uma preocupação apenas da criança, 
Welch (2017, p. 38) enfatiza que "o desenvolvimento 
individual [pode ser] interrompido, e o potencial não [...] 
realizado, devido à inexperiência pedagógica ou à 
compreensão equivocada a respeito das capacidades 
musicais". 

Conclusão 

Observamos nos estudos já realizados, que há uma 
latente necessidade que os educadores musicais 
conheçam as limitações e potencialidades da voz 
cantada infantil, de modo a contribuir na conscientização 
da criança frente às características únicas da sua voz. 
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