
RESPIRAÇÃO E SONORIDADE 

 
A sonoridade está ligada diretamente à respiração 

Existem muitas divergências no ensino da respiração e do apoio do 
diafragma. Para termos mais clareza de como devemos proceder, é importante 
conhecer a musculatura envolvida no ato de respirar. 

 
O diafragma é um músculo muito importante que atua em nossos 

movimentos de respiração. Ao inspirarmos o ar, o diafragma e os músculos 
intercostais se contraem. O diafragma desce e as costelas sobem, fazendo com 
que haja aumento do volume da caixa torácica e forçando o ar a entrar nos 
pulmões. Com a expiração ocorre o inverso. O diafragma e os músculos 
intercostais se relaxam, subindo o diafragma e baixando as costelas. 

 
O diafragma é um músculo involuntário. O caminho mais natural para 

mover o diafragma é empurrando o abdômen para frente. Essa é uma ação 
natural que acontece quando nós respiramos naturalmente. Qualquer um que 
veja uma pessoa dormindo poderá observar que o estômago se move, em vez 
do peito.  
 

Ao inspirar devemos relaxar o abdômen para que o diafragma desça e 
abra espaço para os pulmões. Ao soprar, devemos tencionar o abdômen a fim 
de controlar a saída de ar. Isso não quer dizer que a barriga tem que ficar sendo 
empurrada para fora, ela irá entrar naturalmente quando o ar for se esgotando. 

 
Sobre o ar quente 
 

É muito raro ouvirmos falar sobre o uso o ar quente ao soprar o 
instrumento.  

 
Quando sopramos normalmente (como quando apagamos uma vela), a 

tensão geralmente está concentrada na musculatura da boca. Essa tensão pode 
atrapalhar a projeção e limitar a qualidade do som. Se enxergarmos a 
embocadura como um canal para que o ar chegue até o instrumento, o ideal é 
que “retiremos” essa tensão da embocadura e passemos ela para o apoio 
(Abdômen). 

 
Para isso devemos ter consciência do uso voluntário da epiglote, para que 

ela fique bem aberta ao soprar aumentando o fluxo da coluna de ar. Algumas 
vezes para entender o movimento de abertura da garganta (epiglote), podemos 
fazer um exercício, sem o instrumento, falando a letra “A” ao espirar pausando 
algumas vezes. Será perceptível o movimento que acontece na garganta. Após 
esse primeiro exercício, pode-se repetir a ação, simulando a fala da letra “A”, 
mas sem o som da vogal.  



Outra maneira de entender a passagem do ar quente é pensar no ato de 
bocejar, pois a garganta fica completamente aberta. 

 
Em um outro momento, já consciente do apoio e da postura da garganta, 

deve-se fazer exercícios de nota longa no instrumento para fixar essas 
informações. 
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