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SOBRE
CAMILA
ZAPONI

Graduada em Música pela
Universidade Estadual de
Maringá e Pós-graduada
em Fundamentos em Voz
pela Faculdade Unyleya,
cantora e professora de
canto com mais de 10 anos
de atividade. Possui cursos
e experiência nas áreas de
Fisiologia da Voz Cantada,
Teatro Musical, Belting,
Capacitação de
Professores, Voz
Profissional e Cantores
de alta performance.



Me lembro das primeiras aulas de canto que dei
pra Camila em 2007/2008... era uma voz

pequena, soprosa, com pouca projeção, tímida... a
voz não chegava (lembra Camila?). Quando

escuto esse "tipo de voz", sempre digo que na
verdade o sujeito esconde uma voz grande,

potente, volumosa e que sempre tem algo a dizer.

Hoje, Camila se tornou uma referência em técnica
vocal no Brasil. É uma especialista em Voz

Profissional. A pesquisa é seu forte. Ela está
acima da média dos profissionais da área e hoje,
além da voz enorme que ela tem e que é sempre

uma luta dominar, ela escreveu esse e-Book! Será
que ela tinha coisas pra dizer? Acho que acertei. 

Quanto à você, leitor, cantor, professor, fono,
aprecie o conteúdo desse material... é raro, caro,

correto e muito bem escrito... e você está
recebendo como um presente da Camila.

Compartilhe a voz dela e coloque em prática tudo
o que você vai aprender aqui.

Cante! Seu público agradece.

ANTES
DE
TUDO...

ANDRÉ BARROSO

Fonoaudiólogo e Preparador Vocal
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Olá, tudo bem?

Eu sou a Camila Zaponi, professora de canto e técnica
vocal, e só de você ter baixado esse e-book me mostra que
você é um super interessado em canto, né?

Ao longo dos anos da minha experiência, primeiro como
aluna de canto e depois como professora, me deparei com
vários “disse-me-disse” em relação ao canto: “ah, porque
temos que cantar com o palato mole sempre levantado”,
“temos que respirar com diafragma”, “maçã ajuda a cantar
melhor”, “só canta bem quem faz aulas de canto lírico”,
“mulher não tem falsete”, e por aí vai...

Mas afinal, o que é verdade e o que não é? 

Eu não estou aqui para ditar verdades, nenhum professor é
dono da verdade, do caminho e da vida, só tem um assim e
ele não dá aulas de canto, não é mesmo? ;) O que você verá
aqui nesse e-book são argumentos fundamentados na
ciência, nada de achismos.
 
Se você quer sair do meio dessa confusão de terminologias, 
 e avançar no seu canto e entender de uma vez por todas o
que é mito no canto, está no lugar certo.

Reuni aqui algumas frases que já ouvi por aí e outras eu
colhi de alguns cantores e professores parceiros. De início
foi bem engraçado ler algumas frases, mas depois eu
confesso que algumas me preocuparam: “A que ponto
chegamos? Como podem pensar isso? ” – Eu pensava.
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Apoio é igual a força do cocô.
Cantar com voz soprosa significa falta de apoio e é
danoso pras pregas vocais.
Os cantores líricos chegam nos agudos em voz de peito.
Belting machuca porque é voz de peito no agudo.
Aprender a subir com a voz de peito nos agudos
A voz não pode estar na garganta
Sentir as notas de voz de peito no peito
Comer maçã faz bem porque ela passa nas pregas
vocais e limpam.
Só saúde vocal não é sinônimo de cantar bem.
Cantar é um dom
Cantar com a laringe baixa
Respirar só pelo nariz
Respiração é tudo
Treinar o diafragma
Canto é músculo
Sempre levantar o palato mole
Voz de cabeça e falsete são a mesma coisa

Está preparado para rir (ou chorar) dos maiores mitos do
canto? Separei  10 para falar nesse e-book, mas a lista que
recolhi por aí é enorme, saca só:

Partindo do pressuposto que a base da voz cantada está
dividida em 3 pilares e que eles coincidem com as etapas
da produção da voz, organizei os temas em ordem de
acordo com esses pilares: RESPIRAÇÃO – FONTE –
RESSONÂNCIA.



1
RESPIRAÇÃO É 
TUDO NO CANTO



É verdade que uma boa respiração para o canto é fator
primordial, mas será que é tudo? O Dr. Ingo Titze, renomado
cientista da voz e diretor executivo do NCVS (National
Center for Voice & Speech), em uma de suas análises,
compara o funcionamento da produção da voz ao
funcionamento de um carro*.

A respeito da respiração, nesse caso, ele fala exatamente
sobre a questão da conversão de um tipo de energia em
outra. Ambos (carro e voz) convertem, num primeiro
momento, energia química em mecânica e, depois em energia
acústica. E essa energia química à qual Titze se refere é
exatamente o ar, que é a matéria prima do som. É ele quem
passa pelas pregas vocais aduzidas, gerando a pressão e a
fricção necessárias para que o som seja criado. A ordem
depois disso é simples: Localizadas na laringe, as pregas
vocais vibram e transformam o ar em som (fonte). São os
músculos da laringe que determinam a altura e a duração do
som (por consequência, definem as notas cantadas). O som
emanado pelas pregas vocais passa pelo trato vocal que vai
filtrar, amplificar e articular esse som (filtro/ressonância).

Após todo esse processo é difícil acreditar que a respiração
seja mais importante que as outras etapas. Entenda que todo
o processo é importante, tudo precisa estar alinhado e
equilibrado para uma boa voz cantada. Se pensarmos que a
respiração é o mais importante podemos cair na cilada de
não prestarmos atenção nas outras coisas e esperarmos
milagres vocais enquanto fazemos “si-fu-chi-pá”.

*TITZE, Ingo. https://www.youtube.com/watch?v=-zXGGRiQbCo
Acesso em 29/03/2020.

RESPIRAÇÃO É 
TUDO NO
CANTO 

https://www.youtube.com/watch?v=-zXGGRiQbCo
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RESPIRAR COM A
BARRIGA PRA FORA OU
PRA DENTRO?



Na realidade, o que as pregas vocais necessitam para
entrar em funcionamento no canto é que a expiração
providencie uma adequada pressão subglótica (glote é o
espaço entre as pregas vocais). Se o mecanismo usado pela
pessoa propiciar uma adequada pressão subglótica, será
adequado ao canto, não importa se a barriga está para
fora ou para dentro.

Sobre isso, a verdade é que nós não temos uma
unanimidade. As escolas Nacionais de Canto alegam formas
diferentes do manuseio da respiração e por consequência,
apoios diferentes. Costumo falar que cada pessoa
perceberá o que funciona melhor para si e sua demanda
vocal. 

Aqui cabe uma pergunta: O que torna um tipo de
respiração ou suporte (apoio) eficiente?

RESPIRAR COM A
BARRIGA PRA FORA
OU PRA DENTRO?



RESPIRAR COM A
BARRIGA PRA FORA
OU PRA DENTRO?

Johan Sundberg diz a respeito: “Tal pressão pode ser
resultado da contração de vários grupos musculares, e
diferentes pessoas costumam habitualmente usar estratégias
musculares diferentes. Para dar um exemplo concreto, pode-
se falar tanto com a parede abdominal expandida ou
contraída”*.

O único movimento que
você, como cantor (a), deve
evitar é o da respiração com
foco clavicular ou superior,
isso pois, além de não ser
totalmente eficiente, ela
pode trazer tensões à região
do pescoço, o que não é
desejável para quem está
cantando.

*SUNDBERG, J. A ciência da Voz: Fatos sobre a voz na fala e no
Canto. Tradução e revisão, Glaucia Laís Salomão. São Paulo: Editora
da Universidade de São Paulo, 2015.
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APOIO É IGUAL 
A FORÇA DO COCÔ



É verdade que a voz precisa
estar sustentada, mas muitas
vezes confundimos sustentação
com força.                 

APOIO É IGUAL
A FORÇA
DO COCÔ

Por muitos anos (e ainda nos dias
de hoje) atribui-se uma
importância demasiada ao
processo expiratório e ao seu
controle (controle esse chamado
de apoio e/ou suporte).

Quando impomos longas rotinas respiratórias acabamos por
condicionar nosso cérebro a pensar demasiadamente no ar
enquanto estamos cantando, o resultado pode ser mais
carga, mais tensão laríngea e mais pressão glótica. Isso
porque, quanto mais pressão subglótica (sopro), mais
fechamento glótico teremos, e tudo isso por essa tentativa
errônea de apoio. Pelo amor dos deuses, APOIO NÃO É
FORÇA! A grande maioria das patologias de voz cantada
está relacionada a excesso de pressão na glote gerado pela
constrição exagerada na tentativa de fazer esse tipo de
“apoio”. Por outro lado, segundo o Maestro Marconi Araújo:
“vozes sem suporte tendem a não afinar, ter frases curtas e
perderem sua qualidade com o tempo”*.

*ARAÚJO, Marconi. Belting Contemporâneo: aspectos-vocais para
teatro musical e música pop. Brasília, DF: Musimed. 2013, p. 32.



O grande lance é encontrar o equilíbrio necessário, sem mais
nem menos pressão do que a necessária para uma boa
fonação.

O austríaco Dr. Hubert Noe, médico otorrinolaringologista e
professor de canto, em seu artigo “Support and Diaphragm
use” (Suporte e Uso do Diafragma), ilustra muito bem a
relação desigual entre musculatura propulsora do sistema
respiratório e a de retenção (fonação). Segundo ele, “peito,
abdômen e laringe são parceiros desiguais em relação a
força muscular.  Grandes músculos do corpo podem fornecer
mais de 200 watts de potência. Nossa glote (espaço entre as
pregas vocais) pode utilizar apenas cerca de 2 watts. Com
alta pressão abdominal há risco de danos às pregas vocais
dos cantores”*. 

Portanto, qualquer tentativa de “empurrar” o ar em direção
às pregas vocais deve ser evitada por possuir um risco
elevado de dano à sensível estrutura das pregas vocais. Não
faça isso!!

*NOE, Hubert. http://www.ivtom.org/2013/01/support-and-
diaphragm-use/ Acesso em 17/11/2018

APOIO É IGUAL
A FORÇA
DO COCÔ

http://www.ivtom.org/2013/01/support-and-diaphragm-use/
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CANTAR COM VOZ
SOPROSA SIGNIFICA
FALTA DE APOIO E FAZ
MAL PARA AS
PREGAS VOCAIS



Whisper/Sussurrada
Breathy/Soprosa
Flow/Fluida
Neutral/Neutra
Pressed/Tensa

Sobre o fechamento das pregas vocais e suas possibilidades,
temos o que chamamos de Modos de Fonação, ou seja, as
várias formas de se emitir a voz de acordo com a adução das
pregas vocais. Então sim, é possível cantar com voz soprosa
(onde as pregas vocais não estão totalmente fechadas) e isso
ser totalmente técnico e sadio. Segundo Johan Sundberg*
são essas as possibilidades: 

*SUNDBERG, J. A ciência da Voz: Fatos sobre a voz na fala e no
Canto. Tradução e revisão: Glaucia Laís Salomão. São Paulo: Editora
da Universidade de São Paulo, 2015.

**Não há na literatura o modo chamado "Firme" mas sonoramento
percebemos um nível de fechamento glótico intermediário entre o
Neutro e o Tenso bastante comum em gêneros como o Gospel, Blues,
Heavy Metal, Sertanejo, R&B e no Teatro Musical.

CANTAR COM VOZ
SOPROSA SIGNIFICA
FALTA DE APOIO E
FAZ MAL PARA AS
PREGAS VOCAIS

SUSSURRADO SOPROSO FLUIDO NEUTRO FIRME** TENSO

+ ADUÇÃO- ADUÇÃO



Especificamente sobre o modo
soproso, há uma fenda ao longo
de todo o corpo das pregas
vocais, o som tem escape de ar,
pouca variação de intensidade,
alto fluxo de ar, poucos
harmônicos e bastante ruído, mas
mais uma vez: Se for técnico, ou
seja, se você consegue pôr e
tirar, não há problema algum
nisso, é até uma ferramenta para
interpretação e performance.

Agora, se você percebe que sua
voz está soprosa sem que isso
seja uma ação consciente sua,
percebeu dificuldade de
fechamento nos agudos e
fadiga/cansaço após cantar,
fique esperto e consulte seu
médico otorrino.

CANTAR COM VOZ
SOPROSA SIGNIFICA
FALTA DE APOIO E
FAZ MAL PARA AS
PREGAS VOCAIS

Configuração da prega vocal no
modo soproso: Fenda ao longo de
todo o corpo das PPVV.
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SENTIR AS NOTAS
DA VOZ DE PEITO
NO PEITO



Embora tenhamos um avanço nas pesquisas científicas,
professores de canto continuam usando explicações
baseadas em sensações corporais e auditivas no que se
refere aos registros vocais. Vai aqui um pouquinho de
história para entendermos como isso começou: 

A partir do final do século XVI, deu-se o início ao movimento
chamado de bel canto, escola italiana caracterizada
basicamente pelo virtuosismo vocal no canto solo. Este
movimento fez gerar inúmeros escritos e tratados relativos à
técnica vocal considerada apropriada para esse tipo de
canto. Na medida em que os mecanismos da produção vocal
ainda eram desconhecidos, usavam-se termos baseados nas
partes do corpo em que o cantor sentia as vibrações do som
para se determinar os registros. Por isso, ao cantar notas
graves tinha-se uma sensação de que a voz estava no peito e
por isso foi chamada de voz de peito e as notas agudas de
voz de cabeça.

Mas hoje não faz mais sentido pensar dessa forma, ou pior
ainda, ensinar canto dessa forma, uma vez que já sabemos
pelos avanços científicos que quem define a
altura/frequência (grave – voz de peito e agudo – voz de
cabeça) da voz são as pregas vocais, como afirma dra. Silvia
Pinho: “é um evento totalmente laríngeo”*. Quando falamos
de reverberação do som estamos falando de ressonância e
isso não tem nada a ver com notas graves ou agudas.

*PINHO, Silvia; KORN, Gustavo Polacow; PONTES, Paulo.
Músculos intrínsecos da laringe e dinâmica vocal. Rio de
Janeiro: Revinter, 2014. 2ª edição, p.59.

SENTIR AS NOTAS
DA VOZ DE PEITO
NO PEITO
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APRENDER A SUBIR
COM A VOZ DE PEITO
NOS AGUDOS



Como em um automóvel, é necessário saber o momento certo
de trocar a marcha para manter uma boa performance do
carro, a economia de combustível e até a vida útil de todo o
sistema. Se não fizermos essa troca o motor pode entrar em
sofrimento.

Essa analogia nos ajuda a entender que a voz, assim como o
carro, tem suas marchas (os registros vocais). A medida que
subimos na tessitura, é necessário mudar marcha, ou seja, o
grupo muscular predominante no grave (voz de peito) não
pode predominar nos agudos. Portando, agudo em voz de
peito não existe, e se acontecer, a laringe está em
sofrimento, assim como o motor, porque não foi trocado a
marcha.

Segundo autores, quanto mais grave for a frequência emitida
maior será a atividade dos músculos tireoaritenóideos (TA -
pois estes encurtam a prega vocal), e quanto mais aguda a
frequência, maior participação dos músculos cricotireóideos
(CT - que alongam a prega vocal, causando a redução da
quantidade de massa mucosa solta para vibrar)*.

*PINHO,Silvia; KORN, Gustavo Polacow; PONTES, Paulo. Músculos
intrínsecos da laringe e dinâmica vocal. Rio de Janeiro: Revinter, 2014.
2ª edição, p 49 e 55.

APRENDER A SUBIR
COM A VOZ DE PEITO
NOS AGUDOS



A principal dificuldade do cantor em transitar entre um
registro e outro é a inabilidade em dosar precisamente a
atividade do músculo TA. Nesse nosso exemplo, na transição
da voz de peito para o registro médio deve haver uma
redução progressiva da atividade do TA (reduzir,
principalmente, o peso), o que também ocorrerá do registro
médio para a voz de cabeça.

É importante entendermos os registros sob a luz da fisiologia
(e não só eles) para evitarmos esforços desnecessários! Não
seja um berrão, não tente cantar notas agudas em voz de
peito!

APRENDER A SUBIR
COM A VOZ DE PEITO
NOS AGUDOS

Representação esquemática dos tipos re registros com relação
à atividade muscular predominante.

TA

BASAL

MODAL

ELEVADO

CT

Falsete

Flauta

Whistle

Cabeça

(Tênue)

Mix

(Médio)

Peito

(Denso)

Fry
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VOZ DE CABEÇA
E FALSETE SÃO
A MESMA COISA



Algumas pessoas classificam esses dois registros não pela
ação fisiológica da voz, mas por sua sonoridade ou sensação
de ressonância, mas essa é uma forma que considero muito
abstrata. Para quem pensa dessa forma, se o timbre está
homogêneo então o cantor está no mesmo registro, mas isso
complica quando ouvimos um vocalista mais habilidoso que
consegue deixar toda sua extensão com o mesmo tipo de
som, não é mesmo? Como já vimos, a definição dos registros
vocais depende das evidências perceptivas, acústicas,
fisiológicas e aerodinâmicas.

Na imagem do tópico anterior vimos os aspectos musculares
envolvidos e temos, porém, o registro elevado (falsete) sendo
definido como predomínio de atividade dos músculos CT,
sendo a região mais aguda da tessitura. A diminuição da
atividade do TA resulta em uma menor adução das pregas
vocais e dá origem de uma fenda paralela entre elas. A
origem da palavra falsete vem do italiano falsetto, que
significa falso tom, usado geralmente por cantores do sexo
masculino para cantar notas mais agudas. Por esse motivo,
alguns professores de canto não acreditam no falsete no
sexo feminino e sim acreditam que a “voz de cabeça” é
registro elevado pois o som emitido na região aguda se
assemelha em características timbrísticas do falsete
masculino. Estas diferenças podem não ser audíveis e por
isso podem pensar que voz de cabeça são a mesma coisa, e
mais ainda, que mulher não tem falsete, mas segundo a Dra.
Mara Behlau: “homens e mulheres podem realizar os ajustes
físicos e mecânicos (musculares) que resultam no falsete.
Devemos nos importar com a participação muscular e não
somente com a sensação física e de sonoridade”*.

*BEHLAU, Mara; REHDER, Maria Inês. Higiene vocal para o canto
coral. Rio de Janeiro: Revinter 1997, p. 29-30.

VOZ DE CABEÇA
E FALSETE SÃO
A MESMA COISA
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A VOZ NÃO PODE
ESTAR NA GARGANTA



RÁ! Quem nunca ouviu isso que atire a primeira pedra, né! Rs

Ok, vamos lá! A voz é
produzida pela passagem do
ar pelas pregas vocais
fazendo-as vibrarem. E
onde estão localizadas as
pregas vocais? Na laringe,
que popularmente
chamamos de garganta! Ou
seja, TODA voz está na
garganta! Mas essa frase
não é toda errada.

Depois da produção do som sua voz precisa encontrar
espaços (no trato vocal) para reverberar e ganhar
projeção, do contrário, não teríamos voz audível. O trato
vocal é dividido em cavidades e regiões: - Cavidade Oral e
Nasal e Regiões da Faringe (laringofaringe, orofaringe e
rinofaringe), sem falar das estruturas que o compõe, por
exemplo: palato mole, palato duro, língua, dentes (...).
Quando falam por aí que a voz não pode estar na garganta
querem dizer na verdade que há espaços que favorecerão
mais sua ressonância (com menos tensão, mais brilho...).
Encontramos esses espaços treinando ajustes de mudança
de shape, é uma laringe que desce aqui, uma língua que
fica um pouco mais alta ali, uma região da faringe que se
contrai ou palato mole que sobe um pouquinho a mais. Todo
esse controle dos ajustes de ressonância dos trarão
diversidade de timbres e projeção. 

A VOZ NÃO PODE
ESTAR NA
GARGANTA



Muitas vezes percebemos que um cantor usa sempre o
mesmo tipo de ressonância para todas as músicas e não
explora a totalidade dos focos de ressonância. Por exemplo,
ao cantar com seu trato vocal diminuído, lábio em sorriso,
pouca abertura de mandíbula, constrição de pilares de
faringe, a voz ficará com características metalizadas ou
talvez infantilizados. Por outro lado, se cantar com sua
laringe muito baixa e palato mole muito alto, a voz irá
parecer escura e abafada. O importante é que você
desenvolva seu potencial vocal para o canto sem ficar preso 
em apenas  um  foco de  ressonância. Vale muito a pena
estudar isso para a voz não soar tudo mesmo jeito, saca?*

*BAÊ, Tutti; PACHECO, Claudia. Canto: equilíbrio entre corpo e som:
princípios da fisiologia vocal. São Paulo: Irmãos Vitale. 2006, P.53

A VOZ NÃO PODE
ESTAR NA
GARGANTA

RINOFARINGE

OROFARINGE

LARINGOFARINGE
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CANTAR SEMPRE 
COM A LARINGE BAIXA 
E PALATO ALTO



Há uma cultura advinda das Escolas Nacionais, e
principalmente a Italiana, que devemos cantar com a
“garganta aberta” (Gola aperta*). Hoje já sabemos,
fisiologicamente, o porquê desse conceito.

Faça um teste: coloque a mão na sua garganta e engula a
saliva. O que aconteceu? Sua laringe subiu e desceu e
enquanto você engolia não respirou. Isso acontece porque ao
deglutir, sua epiglote (uma cartilagem que parece uma
tampinha) abaixa, sua laringe sobe e suas pregas vocais se
fecham, tudo para o alimento/bebida não entrar nas vias
aéreas. A laringe alta causa o aumento da adução das
pregas vocais e pode também vir acompanhada de
constrição laringofaríngea (a tal voz de garganta). Isso não é
nada legal para o canto.

Mas se a laringe baixa favorece uma boa emissão, qual o
problema dessa afirmação então? O problema é dizer que
isso deva acontecer sempre! No canto lírico talvez sim, mas
na música popular devemos levar em consideração algumas
coisas. A ampliação do trato vocal (cobertura - por meio do
abaixamento da laringe e da elevação do palato) é desejável
para uma ressonância equilibrada e para amenizar zonas de
passagens, mas há níveis de ampliação, e o que definirá se
você precisa cobrir mais ou menos é a qualidade vocal e
questões estéticas. 

*MILLER, Richard. A estrutura do canto: Sistema e arte da técnica
vocal. Tradução: Luciano Simões Silva. São Paulo: É Realizações, 2019,
p. 107.

CANTAR SEMPRE
COM A LARINGE BAIXA
E PALATO ALTO



Silvia Pinho confirma dizendo: “No canto em teatro musical
ou no pop rock, o timbre vocal, muitas vezes, não deve ser
coberto, porque se afastaria do timbre falado”*, muito
importante para homogeneidade do som e clareza do texto. 

Muitos gêneros musicais, por questões estéticas por exemplo,
se apropriam de uma laringe médio alta. O importante aqui é
o cantor ter total controle sobre ela, ter mobilidade o
suficiente para que, quando necessário, não cause
desconforto e possíveis lesões.

*PINHO, Silvia; KORN, Gustavo Polacow; PONTES, Paulo. Músculos
intrínsecos da laringe e dinâmica vocal. Rio de Janeiro: Revinter, 2014.
2ª edição., p. 62

CANTAR SEMPRE
COM A LARINGE BAIXA
E PALATO ALTO
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CANTO É MÚSCULO



Há um por que de eu terminar com este tópico!

Eu nunca fui uma pessoa superdotada de talento musical e
vocal, tive que estudar muitas coisas básicas e simples de
percepção e afinação, mesmo durante a graduação em
música. Isso fez com que quando eu pudesse olhar para mim
e ver que eu tinha um bom material vocal e musical, eu desse
quase 100% dos créditos aos treinos. Eu mesma já disse
diversas vezes aos meus alunos que “cantar é músculo e
músculo se treina”, mas será que cantar se resume a isso? 

Definitivamente não! A arte vai além!

No cantar há tanto envolvimento pessoal, emocional, cultural,
psíquico, espiritual, que falar que só isso basta estarei
mentindo para você. Entenda que uma coisa não anula a
outra. Você pode ter talento, você pode ter facilidade, dom,
chame do que quiser, mas não pode ter preguiça de se
aprimorar só porque o que tem já é bem legal. Mas também
não fique bitolado pensando em técnica a ponto de sua arte
ser deixada para trás.

O mais importante é que você lembre que as possibilidades
do seu canto podem ser infinitas. Estude música (teoria
mesmo), aprenda a tocar um instrumento, faça aulas de
teatro, faça yoga, faça terapia, pratique atividade física, se
alimente bem, pois cantar envolve um corpo e corpo e voz
não estão desligados, beleza?

CANTO É 
MÚSCULO



TERMOS SEGUNDO UM
REFERENCIAL CONCEITUAL
FUNDAMENTADO PODE NOS

PROPORCIONAR REFLEXÕES MAIS  
APROFUNDADAS SOBRE CANTO,

NOS AUXILIANDO NA
ELABORAÇÃO  DE  UMA

LINGUAGEM  DE  COMUNICAÇÃO  
QUE  INTEGRE  A  COGNIÇÃO  E  
A FISICALIDADE, A IMAGINAÇÃO

E A RAZÃO, A TÉCNICA E A
EXPRESSÃO, CIÊNCIA E ARTE.
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Espero que você tenha chegado até aqui com mais fome de
aprender. Espero que eu possa ter instigado sua curiosidade
sobre o como e o porquê as coisas acontecem. Espero que a
partir de hoje você tenha consciência do seu canto, seja
você cantor amador, profissional, professor de canto,
fonoaudiólogo ou curioso. A ciência está sempre em
movimento e pode ser que em alguns anos esse e-book
também fique desatualizado, mas definitivamente hoje não
dá para acreditar em coisas que se acreditavam 400 anos
atrás! 

Cantar exige tempo, esforço, determinação, disciplina,
paciência, humildade, paixão, curiosidade científica e que
bom que você leu até aqui! Temos a tarefa de expressar
sentimentos, ideias, contar histórias, vocalizar sensações,
mas podemos fazer tudo isso sabendo o que estamos
fazendo, controlando cada ajuste, tendo nossa voz na palma
da mão, conhecendo nosso corpo, sem achismos, misticismo
ou linguagens figurativas.

Apesar das páginas acabarem, é exatamente agora que o
jogo começa: você colocando em prática tudo o que
aprendeu aqui!

Compartilhe esse livro e me marca (@camilazaponi) ou me
conte no direct como foi sua experiência com esse livro e o
qual chave ele virou. Ficarei muito feliz!

Eu acredito, do fundo do meu coração, que pessoas comuns,
como eu e você, podemos fazer grandes coisas com nossa
voz! Vamos juntos!

Até a próxima!

ACABOU?
AHHH! 



LORENA MARTINS
Cantora e Professora de Canto

A Cami la é uma excelente prof iss ional ,  que eu
admiro e me inspiro,  dona de uma didát ica
maravi lhosa!  E la está sempre disposta a ajudar os
seus parceiros e a lunos e isso a torna diferente de
todos.  Além de ót ima prof iss ional  é um ser humano
incrível .

ROGÉRIO PEDRAÇA
Cantor

A Cami la é excelente!  As aulas são dinâmicas,
prát icas,  performát icas.  Sempre me desaf ia a

superar meus l imites.  Foi  a melhor escolha que
f iz  para o meu crescimento e amadurecimento

como cantor.

JOÃO VITOR CAROLI
Fonoaudiólogo

O trabalho real izado pela Cami la  respeita a
ciência e a arte,  que são necessár ios juntos para

o melhor desenvolvimento da voz cantada e
também da mult id isc ip l inar idade que um cantor

necess ita.

JANINE HOTTS
Cantora e Professora de Canto

Diferente de todas as aulas que já t ive,  o trabalho
da Cami la conci l ia  teor ia com a prát ica,  me
fazendo entender o quão importante é a f is io logia
vocal .  Tem s ido uma caminhada maravi lhosa,  e sou
grata pela forma como ela abr iu minha mente!

BELISA LUCAS
Cantora e Educadora Musical

A Cami la Zaponi  é uma excelente parceira,  possui
uma didát ica ímpar e admirável .  Uma pessoa e
professora de uma s impat ia e dedicação sem igual .
Sempre buscando apr imorar seus conhecimentos,
uma prof iss ional  na qual  devemos nos espelhar!



FOI UM PRAZER CONTRIBUIR COM
ESSA PEQUENA EVOLUÇÃO NO SEU
CANTO E SERÁ UM PRAZER MAIOR

AINDA TE ACOMPANHAR DE PERTO.

TE ESPERO!

DESMISTIFICANDO A TÉCNICA VOCAL

CAMILA ZAPONIby

https://t.me/cantoforadacaixa
https://www.instagram.com/camilazaponi/
https://facebook.com/camilazaponivoz

