
                                      VOZ CANTADA 

 

INTRODUÇÃO 

A voz faz parte de toda nossa existência, inaugurando nossa vida com o 

choro e concluindo-a, simbolicamente, com o último suspiro. Presente em 

nossos momentos mais decisivos, veículo de nossos sentimentos e emoções, 

modifica-se constantemente de acordo com a idade, saúde física, história 

pessoal de vida. Através da articulação e das múltiplas modificações do 

colorido vocal, a voz cantada tem excepcionais possibilidades e qualidades 

capazes de suscitar, aos que são sensíveis, todo um conjunto de sensações e 

emoções, assim como estados de ânimos coletivos.  

Nenhum instrumento é comparando a voz, ela é a única que tem o 

privilegio de unir texto e música. Mas só emociona dependendo da 

sensibilidade e da interpretação do cantor. Pois além das notas e palavras, 

existe algo invisível, impalpável, que é preciso adivinhar, sentir, expressar e 

que não está escrito. Para o cantor, a voz também é uma atividade artística e 

intelectual da qual a inteligência participa, mas a primazia é dada a expressão 

e a emoção. A voz é, para ele, um canto interior e vibrante através do qual 

pode liberar pensamentos e sentimentos que não poderiam ser expressos de 

outra forma. 

O canto em grupo é provavelmente um dos maiores exercícios de convívio 

social. Quando se canta em grupo, aprende-se harmonia, equilíbrio, domínio de 

si mesmo, trabalho em equipe e, acima de tudo, respeito pelo outro. Além de 

todos esses fatores, cantar é extremamente lúdico e prazeroso. 

RESPIRAÇÃO 

 A voz só existe a partir do momento em que a expiração pulmonar fornece 

uma pressão suficiente para fazer nascer e manter o som laríngeo. Aprender a 

cantar, é inicialmente aprender a respirar, ou seja, treinar para obter 

uma respiração adaptada ao canto. A respiração é vital, pois ela garante as 

trocas químicas entre o ar e o sangue. Neste caso é um gesto inconsciente, 

instintivo, cujos movimentos são regulares, rítmicos, simétricos e esincrônicos.  



Mas, para o aprendiz de canto, os movimentos respiratórios devem ser 

conscientes e disciplinados, para tornarem-se ativos e eficazes, após um longo 

treinamento e, desta forma, serem colocados a serviço da função vocal e da 

música. Este treinamento põe em jogo o comando nervoso e todo um conjunto 

muscular apropriado afim de adquirir a agilidade e a firmeza indispensáveis a 

toda atividade muscular. A respiração na voz cantada difere em alguns 

aspectos daquela que usamos na voz falada, isto devido às exigências 

impostas pela música. Portanto, para o cantor não se trata de deixar o sopro 

escoar sem controle. Ao contrário, ele deve aprender a economizá-lo, dosá-lo, 

isto, é regular constantemente o gasto de ar segundo a intensidade, a altura 

tonal, o timbre, a extensão e a duração da frase musical. Voluntariamente ele 

deve retardar o fechamento das costelas com a ajuda da sustentação 

abdominal e da solidez dos músculos para-vertebrais. São as massas costo-

abdominais que, tomando ponto de apoio sobre a coluna vertebral, regulam a 

pressão expiratória. É sobre esta musculatura dorso-lombar que os músculos 

da cinta abdominal e os da parte inferior do tórax vão encontrar um ponto 

de resistência. Portanto, na voz cantada há uma tonicidade muscular que não é 

necessária na voz falada. 

A firmeza costo-abdominal e dorsal constitui o que chamamos de 

manutenção do sopro. Mas esta firmeza, esta atividade da musculatura jamais 

deve ser excessiva. Ela deve ser equilibrada, dosada, nunca dar a impressão 

de esforço de excesso, ela deve estar apta a relaxar a todo momento. A 

sensação de sustentação respiratória, do trabalho muscular, nada tem a ver 

com o bloqueio do diafragma, ainda recomendado por numerosos professores 

de canto. Isto é tão nocivo à voz, pois imobiliza o diafragma e impede a 

regulação e dosagem da pressão expiratória necessária à vibração das cordas 

vocais e cujo modo de vibração muda constantemente. Elas devem receber 

uma pressão conforme as flutuações vocais, o que impõe constantes 

modificações da tonicidade muscular da parede abdominal, reguladora da 

pressão. É a agilidade e a tonicidade da musculatura que permitem uma 

melhor expansão e uma pressão melhor distribuída. Após um longo 

treinamento, bem conduzido, constata-se um melhor controle dos movimentos 

respiratórios, que o trabalho da musculatura está bem dividido, equilibrado e 

que a atividade muscular permite uma sustentação sem esforço.  



Pois, a qualidade da voz não requer uma pressão excessiva, desmedida, 

assim como a força muscular não requer a rigidez dos músculos, mas sim sua 

tonicidade, sua possibilidade de firmar-se ou de relaxar a todo o momento 

conforme a vontade do cantor. Para se obter este resultado são precisos 

longos anos de trabalho, principalmente no início.  

 

NARIZ 

O nariz é uma protuberância situada no centro da face, sendo sua parte 

exterior denominada nariz externo, e a escavação que apresenta interiormente, 

conhecida por cavidade nasal. O nariz externo tem a forma de uma pirâmide 

triangular de base inferior e cuja a face posterior se ajusta verticalmente no 1/3 

médio da face.  As faces laterais do nariz apresentam uma saliência semilunar 

que recebe o nome de asa do nariz. A cavidade nasal é a escavação que 

encontramos no interior do nariz, ela é subdividida em dois compartimentos um 

direito e outro esquerdo. Cada compartimento dispõe deum orifício anterior que 

é a narina e um posterior denominado coana. As coanas fazem a comunicação 

da cavidade nasal com a faringe. 

 É na cavidade nasal que o ar torna- se condicionado, ou seja, é filtrado, 

umidecido e aquecido. Na parede lateral da cavidade nasal encontramos as 

conchas nasais (cornetos) que são divididas em superior, média e inferior. 

PULMÕES 

 O ar é o componente básico da fala (é ele que fornece a energia 

necessária para a fonação). A corrente de ar utilizada na fonação é posta em 

movimento pelas paredes pulmonares, pelos músculos intercostais e pelo 

diafragma. O ar sai dos pulmões, passa pela laringe e sai: (a) pela cavidade 

bucal; (b) pela cavidade nasal, ou (c) por ambas as cavidades. Normalmente, 

se produz a fala na expiração do ar dos pulmões, mas há sons, e maneiras 

de falar, em certas línguas, produzidos na inspiração. 

 

 



DIAFRAGMA 

O diafragma é um músculo estriado esquelético extenso que separa a 

cavidade torácica da abdominal. Ele é muito importante no processo de 

respiração dos seres humanos. Nos seres humanos, o diafragma localiza-se 

junto às vértebras lombares, as costelas inferiores e ao esterno. Conta com 

três aberturas principais que possibilitam a passagem do esôfago, nervos, 

artéria aorta, vasos do sistema linfático e vasos do tórax. Nos seres humanos, 

este músculo possui aspecto rugoso e está voltado para cima, sendo que sua 

parte anterior está mais elevada que a posterior. 

Características e funções 

 Quando em estado de relaxamento, o diafragma possui formato de 

abóbada. Durante a inspiração, este músculo se contrai e ao distender-se 

aumenta a capacidade do tórax. Neste processo o ar tende a entrar nos 

pulmões para compensar o vazio gerado. No momento em que este músculo 

entra em relaxamento, o ar acumulado é expulso. Outra importante 

característica do diafragma é sua ajuda no processo de digestão dos alimentos. 

Ao contrair-se, o diafragma faz pressão sobre o abdômen. Os movimentos do 

diafragma também são importantes para: tosse, espirro, parto e no processo de 

defecação. 

 

Respiração dissociada é muito útil no canto popular. Consiste na junção da 

respiração abdominal, que utiliza os músculos abdominais e a respiração 

intercostal, que se utiliza dos músculos intercostais.  



A vantagem dessa respiração é a diminuição da pressão subglótica, que é 

a pressão localizada abaixo da laringe anteriormente às pregas vocais.  



Movimentos da caixa torácica 

Vista de frente (à esquerda) e de perfil (à direita)  

A-Inspiração; B-Expiração  

No canto, como na voz falada, a respiração deve ser costo-abdominal porque 

ela favorece os movimentos do diafragma e permite um gesto mais ágil e mais 

eficaz. Três forças musculares distintas, complementares e sincrônicas entram 

em jogo: vertical, obtida pela mobilização do grande reto; transversal, 

graças ao músculo transverso, quase horizontal; oblíqua, realizada pela 

contração do músculo grande oblíquo, reforçado pelo músculo grande dorsal 

fixo (dorso-lombar). 

 


