
 

 
 

Daniela Lino 



Alongamento e Relaxamento 

 

Respiração 

 

Aquecimento Vocal 

 

Postura 

 



O corpo é o instrumento do cantor; 

 

Conscientização Corporal e Vocal;  

 

Relaxamento Corporal evita tensões; 

 

Exercícios de Alongamento e Relaxamento; 

 

Relaxamento Vocal. 

 

 









Bocejo 

 

Mãos no rosto 

 

Massagear bochechas 

 

Mastigação sonora 

 

Vibração de língua e lábios 

 



 

Importância;  

 

 

Tipos de respiração (alta e baixa); 

 

 

Malefícios da respiração incorreta. 

 









Exercícios respiratórios: 

 

Consoantes: 

- S, F, X (surdas) 

- Z, V, G (sonoras) 

 

Tempo de fonação 

 

 



Postura correta para o canto: 

- Pés afastados 

- Pernas, braços e ombros relaxados 

- Postura ereta sem rigidez 

 

Conferir: 

- Pescoço (sem esticar) 

- Peito (sem estufar) 

- Diafragma (sem comprimir) 

 

Cantar sentado ou em pé? 
 



Importância do Aquecimento e do 

Desaquecimento Vocal  

 

Tipos Vocais: grave, médio e agudo: 

Soprano 

Contralto 

Tenor 

Baixo 

 

 



Quando olhei a terra ardendo 

 

Qual fogueira de São João 

 

Eu perguntei a Deus do céu, ai 

 

Porque tamanha judiação? (bis) 



 

Relaxamento da Musculatura 

 

Ressonância 

 

Articulação 

 

Ressoadores – Voz na “máscara” 
 





Exercícios descendentes  

 

Vibração de língua  

 

Bocca chiusa  descendente  

 

Repouso vocal  



 

Voz de Peito 

 

 

Voz de Garganta 

 

 

Voz de Cabeça 
 

 



Solto a voz nas estradas, já não quero parar 

 

Meu caminho é de pedra, como posso sonhar 

 

Sonho feito de brisa, vento vem terminar 

 

Vou fechar o meu pranto, vou querer me matar. 



Boa emissão – importância da afinação para 

o cantor; 

 

Treinamento auditivo e perceptivo;  

 

Uma boa emissão depende do total controle 

respiratório e da técnica vocal. 

 





 

Dicção: importância para o leitor/ cantor; 

 

Boa dicção depende da correta articulação; 

 

Emissão correta dos fonemas; 

 

Mandíbula, lábios, língua. 

 

LA   BE   DA   ME   NI   PO   TU 

 



Característica de uma voz/ instrumento 

 

Masculina x Feminina 

Grave x Aguda 

Clara x Escura  

Metálica x Aveludada 

Aberta x Fechada 

 

O cantor deve conhecer bem o seu timbre e, 
assim, tirar o máximo de proveito dele! 

 





 

 Escolha baseada no grupo: 

- Coral adulto ou infantil 

- Grupo de canto ou coro 

- Grupo pequeno ou numeroso 

- Coro a cappella ou acompanhado  

 

 Repertório que contém trechos muito agudos ou graves: 

- Cantar em vozes;  

- Optar em fazer trechos solos;  

- Adequar o tom;  

- Trocar de música. 
 

 





1. O povo de Deus no deserto andava 

Mas à sua frente alguém caminhava 

O povo de Deus era rico de nada 

Só tinha esperança e o pó da estrada. 

 

Também sou teu povo, Senhor  

E estou nessa estrada 

Somente a Tua graça me basta e mais nada. 

 

2. O povo de Deus também vacilava 

Às vezes custava a crer no amor 

O povo de Deus, chorando rezava 

Pedia perdão e recomeçava. 


