
Técnica Vocal 

AQUECIMENTO VOCAL 

 

Antes de uma apresentação, ensaio, ou qualquer atividade vocal intensa (falar ou            
cantar por mais de cinco minutos) é importante o aquecimento prévio da musculatura             
envolvida no ato de cantar. O aquecimento vocal deve ser feito até no máximo 10               
minutos antes do uso vocal, porém o ideal é que seja feito imediatamente antes de               
cantar e não se deve falar no período entre o aquecimento e o uso da voz. 

O aquecimento vocal é uma atividade que gera um pouco de tensão muscular, se feito               
de maneira inadequada, portanto é importante observar sempre as áreas de tensão do             
corpo e da musculatura vocal para que não se desenvolva tensão na voz ou nessas               
áreas. 

 

Exercícios de aquecimento vocal 

Partindo da região médio-grave da voz (região da fala), subindo em direção à região              
aguda e retornando em seguida, fazer: 

1. Vibração de lábios durante três vezes, aumentando gradativamente a extensão          
vocal a cada vez; 

2. Vibração de Lígua durante três vezes, aumentando gradativamente a extensão          
vocal a cada vez; 

3. Vvvvvvv... Durante três vezes, aumentando gradativamente a extensão vocal a          
cada vez; 

4. Zzzzzzzz... (lábios em forma de bico) durante três vezes, aumentando          
gradativamente a extensão vocal a cada vez; 

Somente na região da fala, sem alteração de tom, fazer: 

5. Vvvuô, vvuuô, vvuuô, vvuuô... Sentindo a ressonância na região da cabeça; 
 
6. Oi,oi,oi,oi,oi... (com os lábios fechados em forma de bico) na posição do            

exercício de coluna da sequência de relaxamento corporal, sentindo o som           
vibrar nas bochechas narinas e testa.  

 

Fry (técnica de interpretação) 

É uma técnica de interpretação utilizada também como medidor do relaxamento e            
aquecimento da musculatura vocal. Consiste em uma “sujeira” produzida através da           
vibração da musculatura superior do trato vocal (região próxima ao palato mole) no             
início de uma melodia para dar a intenção interpretativa de melancolia ou            
sensualidade a um trecho vocal. 

Stamp



Quando o fry acontece de forma clara e alta, sem esforço, após os exercícios de               
aquecimento, é sinal que a musculatura vocal está relaxada e preparada para o uso.              
Quando há falhas ou esforço para fazê-lo é necessário repetir a sequência de             
aquecimento vocal.  

 

Exercícios de desaquecimento vocal 

Tão importante quanto o aquecimento vocal, antes de um ensaio ou apresentação            
prolongada, é o desaquecimento vocal. Partindo da região aguda da voz e descendo             
até a região grave, fazer: 

1. Vibração de lábios durante três vezes, diminuindo gradativamente a extensão          
vocal a cada vez; 

2. Vvvvvvv... Durante três vezes, diminuindo gradativamente a extensão vocal a          
cada vez; 

3. Zzzzzzzz... (lábios em forma de bico) durante três vezes, diminuindo          
gradativamente a extensão vocal a cada vez; 

4. Muá, muá, muá... Abrindo a boca de forma exagerada (como um bocejo),            
porém sem forçar a musculatura do pescoço; 

Somente na região da fala, sem alteração de tom, fazer: 

5. Bbá, bbá, bbá... Dando ênfase ao “b” como em uma pequena explosão labial. 

  


