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Por Prof. Gabriel Dias 

O processo de produção do som vocal tem início na respiração, através do ar expirado que                

passa pelas pregas vocais fazendo-as vibrar e gerando, então, o som que será ressonado ao               

longo de toda a laringe e caixas de ressonância (tórax, cavidade bucal, cavidade nasal e crânio).                

A respiração também está ligada ao relaxamento e ritmo corporal, aumentando ou diminuindo             

o nível de tensão muscular de acordo com a velocidade e intensidade em que acontece.  

Além desses fatores a afinação também é influenciada pelo fluxo de ar que passa através das                

pregas vocais, podendo ser comprometida quando não há um controle efetivo da coluna de ar               

expirado ao se produzir o som vocal. Por tanto, sem uma respiração adequada e controlada               

não é possível um bom desempenho vocal. Por esse motivo a primeira técnica vocal a ser                

apresentada nesta obra é uma técnica de respiração que consiste no controle do ar expirado               

durante a entoação da voz  

 

Exercícios de respiração 

Inspire calmamente durante três segundos, segure a respiração durante três segundos (início            

do apoio diafragmático), e expire em: 

1) Sssssss... Constante, durante dez segundos; 

2) Vibração de língua (sem som vocal) constante, durante oito segundos; 

3) Vibração de lábios (sem som vocal) constante, durante oito segundos; 

4) Sssssss... Em forma de ondas, durante dez segundos, sendo dois blocos de cinco             

separados por uma pausa de três segundos;  

5) Si – Fu – Xi – Pa, sem som de voz, somente o ar, três vezes seguidas. 

Ps.: Os exercícios de respiração devem ser feitos diariamente 1 (uma) vez ao dia e cada um se                  

repete por, no mínimo, três vezes. 

 

Apoio diafragmático 

É uma pressão feita na parte superior do abdômen (boca do estômago) com a finalidade de                

controlar a expiração durante o canto. Essa pressão deve ser feita de dentro para fora,               

tencionando suave e gradativamente a musculatura do abdômen a medida que as costelas se              

fecham durante a expiração, oferecendo assim resistência ao movimento de “esvaziamento”           

dos pulmões e controlando melhor a saída da voz.  
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