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O século XX revolveu, de muitas maneiras diferentes a concepção de linguagem construída como instrumento de comunicação desde o Renascimento. Entretanto, por considerar Artaud, dentre outros pensadores preocupados com a construção de uma outra
perspectiva de linguagem, aquele com cuja obra dialogo sempre que possível, recorro a
um trecho de uma carta escrita ao seu psiquiatra e que me serviu de mote para empreender esta narrativa sobre a palavra na cena contemporânea:
Je suis un ignorant. Je me suis cru longtemps sûr du sens des mots, je me suis cru aussi jusqu’à
un certain point leur maître. Mais maintenant que je les ai quelque peu expérimentés, il
m’échappe.
Pourquoi?
Les mots valaient ce que je leur faisais dire, c’est-à-dire ce que je mettais dedans. Mais je n’ai
jamais pu savoir au juste jusqu’à quel point j’avais raison. (Artaud, 1977: 64)

A questão da linguagem está presente em toda a obra de Artaud; ela está no centro das
suas preocupações desde o princípio. Para ele era necessário abandonar a sujeição do
teatro em relação ao texto e reencontrar a noção de uma espécie de linguagem única a
meio caminho entre o gesto e o pensamento (Artaud, 1984: 94). Essa questão não exigia
uma mera mudança de forma narrativa, ou seja, não era apenas contra a tradição dramática que ele se voltava, mas contra a hegemonia do texto sobre a experiência. A transformação que ele exigia passava inevitavelmente por uma outra concepção da linguagem que, em vez de ter uma função descritiva, comunicadora de conteúdos, seria responsável por instaurar uma relação cujo sentido só poderia brotar da experiência, do
jogo. A importância do teatro, para Artaud, não estava no relato de fábulas, mas na possibilidade de promover a experiência de uma dimensão outra da vida, um lugar que está
fora do cotidiano.
Ele despertou para essa questão a partir da sua incapacidade de utilizar a linguagem
articulada de forma natural, não pensada. É que seu pensamento se recusava a ser descrito e, por isso, não encontrava a palavra adequada para expressá-lo.1 Mas ele nunca
deixou, não sem sofrimento, de buscar a forma mais precisa para expressar o que se
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Je souffre d’une effroyable maladie de l’esprit. Ma pensée m’abandonne à tous les degrés. Depuis le fait
simple de la pensée jusqu’au fait extérieur de sa matérialisation dans les mots. (Artaud, 2010: 20)

passava em sua cabeça e, na angústia do esforço, ao longo de sua obra – seja nas cartas,
nas poesias, nas peças ou nos manifestos – Artaud revelava a palavra como um corpo
estranho. Seu discurso tinha o aspecto da fala de um estrangeiro que se esforça por se
expressar em uma língua que conhece mal. Nessas circunstâncias, costumamos ouvir as
palavras que dizemos; pensamos na construção da frase.
Quando utilizamos a linguagem como um instrumento de comunicação de conteúdos,
temos como foco, não as palavras, mas o que queremos dizer. Entretanto, a narrativa de
Artaud parece desenvolver-se sem a naturalidade que faz com que a linguagem passe
despercebida. A palavra para Artaud é, principalmente, forma sonora, intensidade, ritmo, volume; a palavra, antes de querer dizer, afirma sua presença enquanto possibilidade de dizer. Ela se abre para a percepção daquele que a ouve; ela assume sua antiga
(mas sempre presente) força poética. A palavra, nessa perspectiva, é trágica, porque não
é aquilo que nos possibilita o domínio do sentido, mas, justamente, a perda; não é o
meio de apreendermos o pensamento, mas a garantia de que este, pela palavra, pode ser
lançado e voar, livremente. E Artaud tinha total consciência da necessidade de recuperar
essa estranheza da linguagem, de recuperar essa tragicidade.
Ou somos capazes de voltar por meios modernos e atuais a essa ideia superior de poesia e de
poesia pelo teatro que está por trás dos Mitos narrados pelos grandes trágicos antigos [...] ou,
então, nada nos resta senão nos entregarmos imediatamente e sem reação, reconhecendo que só
servimos para a desordem, a fome, o sangue, a guerra e as epidemias. (Artaud, 1983: 73)

Artaud desejava retomar uma ideia, segundo ele “superior”, contida na tragédia grega.
Não apenas buscar repeti-la, mas retomá-la “por meios modernos”, ou seja, sob uma
perspectiva atual. Porque ele via, na tragédia, o princípio da crueldade, tão caro ao seu
projeto teatral. Ele via na tragédia uma função social voltada à revelação dos desejos
mais primitivos. Via o homem ser devorado por sua palavra, via uma certa ideia de poesia que estaria por trás do relato dos mitos e de sua relação com o tempo presente. Percebia um certo uso da linguagem bem diferente daquele a que estamos habituados, mas
que precisaríamos redescobrir e não apenas “desvendar a fórmula” e repetir. Artaud
queria retomar algo que havia se perdido na tragédia ao longo do tempo e que teria sido
enterrado decididamente quando os teatrólogos do século XVII, ao revisitarem a Antiguidade e interpretarem a Poética de Aristóteles, passaram a considerar o teatro como
sinônimo de texto. Considerava a mera fruição de uma história uma traição ao princípio
daquele acontecimento cênico grego no qual o destino do homem se colocava em questão pela linguagem. Mas não uma linguagem domesticada, subserviente; Artaud se refe-

ria a uma linguagem cruel, surpreendente, trágica que, à revelia do homem que pronunciava as palavras, voltava-se contra ele obrigando-o a reconhecer sua arrogância, sua
fragilidade e a impossibilidade de conhecer-se.
Artaud não realizou seu projeto. Entretanto, na tentativa de descrever sua necessidade
de expressão, na busca pelo caminho que tornasse o acontecimento teatral uma experiência real, mesmo sem consegui-lo plenamente, ele possibilitou que seus contemporâneos inquietos e seus sucessores inconformados com o aspecto seguro da linguagem,
uma linguagem entendida como um domínio do homem, pudessem buscar a retomada
da compreensão da linguagem como uma experiência e não como um meio.
Em um ensaio sobre van Gogh, Artaud fala da sua pintura como um espaço de criação e
não como cópia do mundo. E exalta a concretude de suas imagens que, em vez de buscarem a descrição visual de temas, edificam realidades picturais, invertendo o modelo e
instituindo a ideia de pintura como uma realidade à qual deveríamos retornar para entender a natureza:
Exclusivamente pintor, van Gogh, e nada mais,
nada de filosofia, nada de mística, nada de rito, nada de psicurgia nem de liturgia,
nada de história, nada de literatura nem de poesia,
esses girassóis de ouro bronzeados são pintados; estão pintados como girassóis e nada mais,
mas para entender agora um girassol natural, é obrigatório passar por van Gogh, assim como
para entender uma tempestade natural,
um céu tempestuoso,
uma planície da natureza,
de agora em diante é impossível não voltar a van Gogh. (Idem, 142)

É desse jogo que trata a concepção de linguagem descolada de uma função instrumental.
De uma expressão que não descreve um modelo, é realidade. Artaud, seus contemporâneos e todos os criadores depois deles puderam dialogar com o Classicismo e com o
Simbolismo a partir de uma confortabilíssima distância. Um espaço preenchido de experiências fundamentais no que diz respeito à questão da narrativa poética, da tensão
entre realidade e ficção e da retomada de uma linguagem entendida como potência.
Uma palavra compreendida não mais como uma ferramenta, mas como matéria.
Como os girassóis de Van Gogh.

Um debate contemporâneo
No debate sobre as formas narrativas na contemporaneidade, alguns estudiosos consideram que há, na produção atual, um diálogo com a tradição teatral e que, portanto, a dramaturgia, não estabeleceu uma ruptura com a forma tradicional. Pelo contrário, ela é
hoje, um híbrido no qual a forma dramática dialoga com a forma narrativa (ou épica).
Sarrazac diz que “a forma dramática moderna e contemporânea é um terreno extremamente movediço de mutações e de experimentações permanentes.” (Sarrazac, 2011: 46)
Há outra corrente que considera que a forma épica resultou numa superação da forma
dramática, criando uma ruptura com a tradição dramatúrgica. Entretanto, os defensores
de ambas as posições concordam que a reflexão de Peter Szondi sobre a dramaturgia
sinaliza de forma clara que, no final do século XIX, o drama clássico, que encontra sua
plenitude com o naturalismo, entra em crise.
É sobre essa crise que me debruço ao pensar sobre a palavra no teatro contemporâneo.
Meu objetivo é confrontar a linguagem com o que se convencionou afirmar que seria a
sua finalidade última: a comunicação. Se a forma dramática procura descrever a ação por
meio do diálogo e a forma épica descreve a ação de forma narrativa, há em ambas as
formas o objetivo de comunicar alguma coisa. Conta-se uma história, descreve-se uma
ideia utilizando a linguagem – sob diferentes formas. Mas ao colocar em questão o princípio da linguagem entendida como instrumento da comunicação, uma outra janela se
abre para a reflexão sobre a palavra no teatro. Considero que está aí o fundamento da
ruptura empreendida pelo Simbolismo. Porque não se trata de trabalhar a linguagem como uma ferramenta de difusão de pensamentos, como meio, como veículo de informações. Trata-se de buscar, a partir da linguagem, instaurar, na relação entre a cena e o público, um espaço real que não se preocupa com uma lógica externa àquela experiência;
trata-se de criar um espaço com uma lógica própria e que, portanto, não tenha preocupações com a ambiguidade ou com a convivência entre dimensões compreendidas como
opostas entre si, como o real e o ficcional, o passado e o presente, a vida e a morte.
Portanto, não há interesse em pensar a linguagem a partir de uma perspectiva formal –
dramática ou épica – porque esse debate não chega a tocar no fundo da questão sobre a

instrumentalização da linguagem. O foco está na reflexão sobre a potência poética2 da
palavra.
Procurando fazer a leitura da escrita contemporânea a partir de uma perspectiva da linguagem que passe ao largo do debate sobre as formas narrativas, retomo trabalhos que
realizei recentemente buscando explicitar o conceito que levou à definição de suas estruturas cênicas. Quando encenei Primeiro amor, de Beckett e Na solidão dos campos
de algodão, de Koltès, dois textos que sinalizam um rompimento com a narrativa tradicional, vi a oportunidade de abordar a palavra compreendida como protagonista do espetáculo. Isso significou empreender uma leitura desses textos recusando uma interpretação psicológica para os personagens, encarando as palavras ditas não como o resultado de uma motivação interior de “certos indivíduos”, mas exatamente como o que são:
palavras que integram um discurso. Sem subtexto, porque o sentido não está dentro do
texto. Está do exterior, na superfície.
O personagem, nessa perspectiva, é a própria fala. O ator não interpreta: é a voz que
lança as palavras na direção da plateia. Não há um “alguém” que fala. Há a fala.

O discurso
Bernard-Marie Koltès construiu seu texto com 36 falas, 18 para cada personagem. A
peça tem uma estrutura que lembra um debate formal: dois opositores se encontram, um
dealer, personagem cuja descrição constitui a única didascália da peça3, e um cliente.
As primeiras falas são discursos retóricos, construídos à maneira clássica, que buscam o
convencimento. Pretendem ser articulações de uma verdade inquestionável que será
rebatida pelo outro em uma réplica que constituirá um novo discurso defendendo o contrário do primeiro. Uma verdadeira disputa sofística na qual o que importa é a persuasão; uma luta renhida com palavras organizadas com o objetivo de vencer o outro a partir de uma construção lógica. Na medida em que o embate avança, as falas vão abando-
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Uso a palavra poética como uma derivação da palavra grega Poiesis (ποιέω) que significa produção,
criação, não necessariamente ligada à criação artística.
3
Um deal é uma transação comercial que diz respeito a valores proibidos ou estritamente controlados, e
cuja conclusão se dá em espaços neutros, indefinidos e não previstos para tal uso, entre provedores e
pedintes, por meio de acordo tácito, sinais convencionais ou conversa de duplo sentido, com o objetivo
de contornar os riscos de traição e trapaça (calote) que a operação implica – a qualquer hora do dia
ou da noite, independentemente das horas de abertura regulamentares dos locais de comércio homologados, mas preferencialmente nas horas em que estes estão fechados.

nando este caráter retórico e se tornando cada vez mais agressivas e mais próximas de
um diálogo (ou um embate físico) convencional.
Se uma visada superficial poderia sugerir uma construção maniqueísta do conflito no
qual os personagens funcionariam como lados opostos de uma questão, ao longo da peça fica nítido que ambos fazem parte de uma unidade representada pelo jogo – um jogo
constituído pela linguagem.
O mote da situação é o comércio, mas a questão é: o que comerciam? A maior parte das
encenações desse texto, optou por situar os personagens num beco escuro ou num galpão abandonado, enfim, num lugar propício às negociações proibidas. Tráfico de drogas? Prostituição? As falas são ambíguas e resvalam tanto nos desejos como nos vícios.
A tentação, para o encenador, é sempre a de revelar quem seriam esses homens, é ilustrar o espaço de forma a esclarecer os personagens e, consequentemente, a situação. É
uma tentação tornar claro o que é obscuro, “resolver” aquilo que parece enigmático,
preencher as lacunas. Entretanto, esse seria o caminho que tornaria os diálogos – que, na
verdade, são justamente o que nos atrai neste texto – falas plausíveis de personagens
fictícios. Ora, é justamente na ambiguidade que repousa a proposta de Koltès.
Minha encenação situava os personagens em um lugar limpo, quase branco. Porque os
personagens não são indivíduos por princípio, visto que, seus nomes – Dealer e Cliente
– e a maneira como se dá o embate entre eles faz com que se assemelhem a peças de um
jogo. Seria um equívoco considerar esses personagens sem nome como indivíduos. São
ideias em tensão, são forças que experimentam sua potência, são instrumentos que têm
como objetivo mostrar que a verdade é uma construção retórica. Portanto, se o mundo
no qual estão imersos existe porque eles falam, estamos diante de um mundo retórico.
Um mundo que só se constitui pelo discurso, pelo jogo no qual a tese e a antítese, longe
de significarem lados que se opõem, constituem uma unidade indissociável na construção de um mundo. O espaço branco da minha encenação, qual papel branco à espera da
escrita, funcionava como uma tela sobre a qual o sentido da cena seria impresso.

O espetáculo repousava fundamentalmente sobre o texto e sobre o trabalho dos atores.
Um preciso exercício de elocução se fez necessário, especialmente por causa da construção retórica das falas. Frases de 20, 30 linhas, muitas vezes com aposto dentro de
aposto. Os corpos dos atores estavam em cena preparados para um combate, prontos
para se esquivar ou efetuar um golpe a qualquer momento. Mas não havia contato: as
palavras eram lançadas e os golpes estavam na argumentação que tentava derrubar o
discurso do adversário. O espetáculo, dividido em “rounds”, era pontuado por instantes
em que cada ator retornava ao seu banco no canto do “ringue” onde descansavam, concentrados, enquanto um vídeo projetava suas imagens no chão branco do cenário, situando-os em locações que poderíamos imaginar como ambientes propícios a um encontro como aquele: um galpão abandonado, uma rua de periferia, um elevador que os levaria a algum pavimento suspeito ou até mesmo num fundo branco saturado situando-os
exatamente onde estavam. Em seguida, retomavam o combate.

O público, muito próximo, se colocava à parte, mas dentro do “ringue”, podendo dimensionar a si próprios naquele embate que substituía violentos golpes físicos por argumentações violentamente lógicas.
Ao final, depois de intensa troca de argumentos na qual as palavras eram lançadas de
um lado para outro sem uma pausa sequer, o cliente lança, finalmente, uma pergunta:
“Então, qual é a arma?” Um silêncio. Nesse momento percebemos que não fomos levados a lugar nenhum. Justamente, a conclusão do diálogo, o sentido daquele combate é a
inexistência de armas... pois se parecia haver uma luta, no fim percebemos que não há
diferenças entre Dealer e Cliente. Cada um representa uma ideia que é concretizada em
cena a partir de diferentes retóricas, entretanto, aquelas falas, construídas como discursos clássicos, proferidas como se fossem verdades indiscutíveis, são, enfim, circunstanciais. Koltès esvazia o discurso utilizando-se da profusão de palavras. No fim, no fundo,
não sobra nada. Não há nada.
Podemos dizer que em Na solidão dos campos de algodão o discurso é o protagonista.

O relato
Novela escrita por Samuel Beckett em 1945, em primeira pessoa, trabalha uma fábula,
uma história de amor que apresenta um personagem absolutamente marginal: um mendigo que, ao se apaixonar por uma prostituta, fica incomodado com esse sentimento,
pois a paz que a solidão sempre lhe proporcionou chega ao fim. Quando ela não está, a
angústia por sua ausência desvia sua atenção do prazer do isolamento; quando ela aparece, ele se sente livre da angústia produzida pelo amor, mas se vê na desagradável
obrigação de se relacionar com ela. A desconstrução romântica fica óbvia quando ele se
pega, distraidamente, escrevendo “Lulu”, o nome dela, em esterco velho e seco.
Tendo decidido morar com ela, precisa conviver com os ganidos emitidos pelos clientes
que ela recebe em casa. Quando ela engravida a situação se torna intolerável. O mito
materno, a expectativa pelo bebê, seus movimentos na barriga, a esperança pelo futuro,
tudo é motivo para uma felicidade verbalizada e isso é infinitamente desagradável. Mas
quando a criança nasce, os gritos do parto e o choro do bebê... então já não é mais possível: ele a abandona e escolhe a solidão que passa agora a estar preenchida pelo horrível incômodo do sentimento do amor. E vive, para sempre inadequado para a vida. Essa
novela de Beckett, ainda longe das narrativas curtas e fragmentadas que caracterizam

sua obra a partir da década de 1970, desconstrói completamente a ideia de um personagem com sentimentos nobres, apresentando uma figura que, feliz ao não sentir nada,
percebe o amor como um sentimento torturante.
A encenação de Primeiro amor foi um processo de construção negativo: ao invés de
inserirmos elementos na cena, excluímos. Até chegarmos ao mínimo: a atriz, sentada
num banco, num canto da sala, falando, falando. O movimento de cena se limitou aos
gestos dos braços e à lenta variação da iluminação que projetava a sombra da atriz nas
paredes, como se multiplicássemos seus gestos. À frente dela, no chão, um vídeo construído a partir de letras que não chegavam a formar palavras era projetado. Como um
moto contínuo na cabeça do personagem, sem discurso, sem sentido. Do relato da atriz,
depreende-se que o amor, na perspectiva do desejo de solidão, é puro sofrimento.

A solidão é um mote que acompanha a obra de Beckett, uma solidão preenchida por
histórias, cuja veracidade não é importante. Ele constrói histórias para que personagens
existam, mas não que eles tenham importância... eles são apenas nomes ou rostos. O que
importa é que sua existência se baseia na narrativa. Não no conteúdo do que se fala, mas
na própria fala. Ao ouvirmos uma voz, temos a impressão de que alguém fala. Mas não
podemos afirmar que há alguém... mas há a fala, portanto, talvez haja alguém.
Maurice Blanchot, em “Agora onde? Agora quem?” (Blanchot, 1984: 221-227) nos fala
sobre a dissolução do personagem ao refletir sobre a trilogia Molloy, Malone morre e O
inominável, romances escritos em primeira pessoa. E a pergunta que ele se faz é: “Quem
fala nos livros de Samuel Beckett?” No primeiro romance, Molloy é um homem que,
mesmo desestruturado, desenvolve ainda uma história e revela, em sua fala, referências

do seu passado de maneira a identificarmos, ali, traços de individualidade. Já Malone, é
um moribundo sobre uma cama. Não se desloca mais e suas histórias são invenções que
nunca aconteceram. Portanto, não sabemos nada sobre ele. Há um nome e um rosto, mas
não há qualquer sinal de identificação nas suas falas. No terceiro e último... bem, o título já nos sugere: é um eu sem nome. Não há sequer um rosto. Resta apenas a possibilidade de falar.
O sujeito em Beckett é sempre menos do que sua fala. Seus personagens são destroços
humanos – quando não são partes de corpos – que dependem da narrativa para existir.
Não são homens idealizados com um passado que justifique o presente; são figuras precárias, inúteis. Também no amor seus personagens são incompetentes. Tudo o que eles
querem é mergulhar na sua condição última: a solidão. Condição que só pode ser superada pela possibilidade de, talvez, haver uma história na qual eles, talvez, se encontrem.
Talvez.
Entretanto, como fala o personagem de O inominável,
(...) é preciso continuar, não posso continuar, é preciso continuar, então vou continuar, é preciso dizer palavras, enquanto houver, é preciso dizê-las, até que elas me encontrem, até que elas
me digam, estranha pena, estranho pecado, é preciso continuar, talvez já tenha sido feito, talvez
já tenham me dito, talvez já tenham me levado até o limiar da minha história, diante da porta
que se abre para a minha história, isso me surpreenderia, se ela se abrir, vai ser eu, vai ser o silêncio, ali onde estou, não sei, não saberei nunca, no silêncio não se sabe, é preciso continuar,
não posso continuar, vou continuar. (Beckett, 2002: 189)

Beckett poderia continuar o romance infinitamente... porque sua narrativa não tem lugar
para chegar. Mas ele coloca um ponto final obrigando o leitor a fechar o livro. Com
Beckett, a linguagem não tem mais nenhum objetivo, nenhum fim. Ele fala sobre a fala.
Diz-se que o amor preenche o corpo, antes vazio. Mas o Primeiro amor de Beckett não
tem futuro... se houver futuro, é vazio. Um vazio povoado de palavras.
Não há sujeito... ou melhor, a fala é o protagonista.

Valère Novarina – uma primeira experiência
A atmosfera predominante tanto em Beckett quanto em Koltès, era carregada de angústia e falta de sentido. Entretanto, ao experimentar a encenação de um texto de Novarina,
no qual eu entendia que a palavra também era protagonista, chamou-me a atenção uma
novidade que considero particularmente fundamental nessa visada sobre o diálogo com
o teatro tradicional: o sorriso, o gozo, o prazer pelo jogo. Mas essa não é uma conclusão

evidente. Dada a particularidade da narrativa, é preciso contextualizar a estranheza da
fala novariana.
Em meu primeiro contato com Novarina, a impressão foi que sua narrativa não me trazia nenhuma novidade. Nada que eu já não conhecesse a partir das falas angustiadas de
Artaud ou dos elípticos ensaios de Blanchot. Claro que havia em Novarina inteligência
e poesia, mas eu não via nada além de uma espécie de afogamento contemporâneo pelo
excesso de sentidos e de conteúdos.
Convidado para dirigir O animal do tempo (Novarina, 2007: 7-31), depois de ler e reler
o texto, não sabia dizer qual era o núcleo da narrativa. Só ao ouvir uma primeira leitura
com a atriz percebi que no lugar de um fio narrativo – expressão impossível de utilizar
em relação a esse texto – encontrava-se uma potência narrativa que mais se assemelhava a um mergulho em um labirinto.
Nesse primeiro contato real com a narrativa de Novarina, percebi que o poder embriagador do texto estava em sua elocução. Eu acabava de experimentar as palavras. Não o
significado, mas sua potência de produzir sentidos a partir da forma, da sonoridade, do
ritmo. A chave do prazer deste texto não estava numa compreensão intelectual.
Uma das coisas que sempre me interessaram na cena desejada por Artaud, era a exigência de precisão e o rigor da ordenação dos sons, imagens e palavras que deveriam ser
definidos no espetáculo imaginário do Teatro da crueldade. Era a busca por uma dimensão onírica que prescindiria do relato ou da organização lógica dos acontecimentos. Não
se tratava de “suprimir o discurso articulado, mas de dar às palavras mais ou menos a
importância que elas têm nos sonhos”. (Artaud, 1984: 120)
Artaud foi buscar essa sonoridade em línguas primitivas, em sons guturais, na expectativa por uma palavra encantatória que havia perdido sua potência ao longo da história
do ocidente. Ele estava atrás de uma linguagem para a cena que recuperasse, para o
acontecimento teatral, uma experiência originária a partir da configuração e da perfeita
ligação entre palavras, sonoridades e imagens simbólicas. Para Artaud, a experiência
teatral não estava na fábula, mas nas imagens e lembranças que a experiência com a
linguagem poderia evocar.
Essa busca por uma dimensão da linguagem que funda o sentido não na compreensão
lógica, mas na experiência teatral – ou seja, na ação simultânea do sentido das palavras,
da sonoridade da fala e a presença do ator – parecia ter se concretizado ao fim da pri-

meira leitura em voz alta de Animal do tempo. Pude afirmar que via sentido naquele
texto, mas não podia, a partir daí, constituir uma história única. Era uma oportunidade
de trabalhar uma narrativa cujo sentido se revelava ao ser soprada, ao ser lançada no
espaço. Como uma partitura musical, o texto, ao ser “entoado”, produzia e tocava os
sentidos. Como as sinfonias.

Novarina e a língua desconhecida
Ouvir o Animal do tempo pela primeira vez, me levou a um lugar que eu não conhecia.
Os neologismos, associados à construção de frases que pareciam ser feitas por alguém
que não domina a língua que está falando, davam a impressão de que a atriz que falava
era um sujeito inadequado, que fala sem perceber. Isso me fez lembrar de um trecho do
Teatro da morte, no qual Tadeusz Kantor, procura relatar a sensação causada pelo surgimento do primeiro ator:
Um homem havia se erguido diante daqueles que ficaram do lado de cá, exatamente igual a cada um deles e, no entanto, (por uma “operação” misteriosa e admirável) infinitamente distante,
terrivelmente estrangeiro, como que habitado pela morte, separado deles por uma barreira não
menos apavorante e inconcebível por ser invisível, como o verdadeiro sentido da honra, que só
pode ser revelado pelo sonho.
Assim, à luz cegante de um raio, eles perceberam de repente a Imagem do homem, gritante,
tragicamente clownesca, como se a vissem pela primeira vez, como se acabassem de ver a si
próprios. Essa foi, seguramente, uma percepção que se poderia qualificar de metafísica. (Kantor, 2008: 202)

O sentimento de estranheza ao ver a si próprios como se fosse a primeira vez é uma
experiência originária. É o reconhecimento, a identificação com um outro que sou eu. A
esse encontro, Beckett chama o espanto. E ouvir o texto de Novarina me fez pensar so-

bre essa reação. O espanto como um reconhecimento e, ao mesmo tempo, como algo
incompreensível.
Como Kantor, Novarina busca produzir, em sua narrativa, justamente essa distância,
esse afastamento que faz com que vejamos a nós próprios, como se pudéssemos ver-nos
fora de nós:
À l’âge de dix-huit ans, j”ai eu une sorte de bizarre illumination en feuilletant dans tous les
sens une grosse thèse très mystérieuse, écrit sur Un coup de dés de Mallarmé. [...] je me suis
cru placé à la croisée du drame du corps et de la parole. Au croisement des contraires: la page
plate du livre et la page charnelle du théâtre, en volume. Dans la croix des contraires, une unité
incompréhensible était à saisir. Ce que je cherche aujourd’hui du côté du corps vide de l’acteur,
c’est l’homme hors de lui. (Novarina, 2002: 166)

O drama do cruzamento dos opostos: o corpo e a palavra; a página plana do livro e a
espacialização do teatro. Entre a página e o palco, no cruzamento, a palavra. A palavra
que se encontra nessa encruzilhada não pode ser objetiva, precisa, porque ela é ambígua
por princípio, ela pertence a dois lugares distintos, a duas dimensões. Neste ponto de
encontro, há conflito, há nebulosidade ou excesso de luz; há confusão. Esse é o lugar do
ator, aquele que vai soprar e espacializar a palavra escrita. E é o ator quem irá encarnar
o homem fora de si, o corpo que se revela outro “exatamente igual a cada um deles e,
no entanto, (...) infinitamente distante, terrivelmente estrangeiro, como que habitado
pela morte”. (Kantor, 2008: 202)
No encontro da superfície plana do papel com o volume do espaço, há, estranhamento.
Nesse espanto beckettiano, as palavras se tornam também estranhas e, portanto, visíveis.
Perdem a naturalidade e saltam aos olhos, mostram-se independentes do seu significado,
revelam-se como gesto e não como a descrição de uma ação. E é essa palavra estranha,
desconhecida, que revela o homem fora de si a falar uma língua incompreensível.
Em Une langue inconnue (Novarina, 2012) Novarina conta que, em criança, sua mãe
tocava ao piano e cantava para ele e para seu irmão. Quando o pai não estava em casa,
ela encerrava a sessão com a canção que um namorado húngaro tinha composto para ela
há muito tempo. Sua mãe não sabia húngaro, não percebia nada do que cantava, mas colocava uma tal emoção nessa canção que tornava esse o momento mais intenso das sessões musicais. Novarina chamou essa língua de “língua materna incompreensível”. E
afirma que as línguas são também algo que não se compreende. Há qualquer coisa escondida na língua que nos revela ou nos faz lembrar da infância ou de alguém que já fomos.

É preciso também se espantar com sua própria língua, se surpreender pelo fato de sermos animais que falam. A gente vai ao teatro para se surpreender vendo animais falando de novo, se
espantar de novo com a palavra. Mas é verdade que passei talvez mais tempo ouvindo música
do que lendo ou lendo tratados de musicologia sem entender nada, e comprando partituras sem
saber lê-las. Da mesma forma, tenho bíblias em hebraico. E assim livros impenetráveis agem
sobre nós. (Novarina, 2011: 20)

Novarina e a perda de si: a renúncia
Há uma beleza e uma coragem na narrativa de Novarina: ele abraça a tarefa de produzir
sentido, mas sem ter domínio, sem escolher o que será percebido. Ele lança a palavra
sem mirar um alvo. Se o discurso tradicional, aquele que tem suas raízes no projeto renascentista, deve eliminar ruídos para tornar preciso o objetivo, restringindo a possibilidade de percepção do sentido, a fala de Novarina, ao contrário, absorve os ruídos, integra sonoridades, agrupa e reinventa palavras, abre espaço, não o delimita. A palavra é
lançada para que o espectador a articule: é uma janela que se abre para uma paisagem
cujo ponto de fuga será definido pelo ouvinte. Nesse jogo, Novarina não diz. Ele se
apaga para deixar reverberar a linguagem enquanto potência; renuncia “a qualquer ideia
de expressão, de troca, comunicação, mestria, aprendizado. Ele teria querido desaprender, não falar mais uma língua que dita, que nos foi ditada.” (Novarina, 2011: 1920) Ele rejeita aquela língua que descreve o que se pensa para reencontrar uma língua
muda, uma língua negativa. Sua escrita está fora da estruturação do discurso que tem
seu objetivo na comunicação; ele abre mão do conteúdo, renuncia a ter uma mensagem
a ser transmitida. Porque para Novarina, “a língua não é teu instrumento, teu utensílio,
mas tua matéria, a própria matéria da qual você é feito (...). Pois você é feito de palavras. Não de nervos e de sangue. Você foi feito pela língua, com a língua.” (Idem: 3940)
Segundo Levinas, “a essência da linguagem é a relação com Outrem” (Levinas, 2014:
202). Ou seja: o jogo só se torna possível num gesto de generosidade. Para falar e para
ouvir, o jogo está numa relação com o outro, onde não cabem nem imposição de individualidades, nem papéis sociais ou hierárquicos. Nada mais político!
Beckett já trabalhava um sujeito desfeito, cujo conceito está acabado, falido. Mas, um
discurso que aponta para a ausência, para a falta de algo ou alguém que talvez já tenha
estado ali. Novarina propõe um homem fora de si, o sujeito esvaziado, sem ninguém
dentro (Novarina, 2011: 31) que fala, que lança a palavra no espaço. Não para dizer
algo, mas para afirmar que a fala está ali. Se a fala em Beckett vem carregada de uma

atmosfera vazia angustiante, em Novarina, a fala é a feliz constatação de que o sentido é
algo construído pelo outro e não há melhor brinquedo para preencher o vazio do que
construir sentidos, muitos, mas sem que eles se enrijeçam e adquiram o aspecto de uma
fala verdadeira.
Não há novidade na proposta de Novarina. Craig, Artaud, e mais tarde, Grotowski buscaram esse ator esvaziado, destituído de um “sujeito social” construído ao longo de sua
vida, para se apresentar como uma ligação entre a palavra e o público. Mas, sem dúvida,
sua proposta é de uma generosidade quase impossível, na medida em que ele abre mão
de ser dono do discurso. É uma fala sem ninguém dentro.4
Quando a perda deixa de ter um sentido negativo, quando passa a se ligar ao sentido de
liberdade, compreender a linguagem como instrumento de comunicação torna-se uma
redução extrema. Porque, da mesma forma que fomos feitos pela língua, com a língua, o
mundo também foi feito pela língua. E é refeito a cada nova elocução. A realidade está
na perspectiva a partir da qual percebemos o mundo. Nesse sentido, pensar o mundo e
inventar o mundo são construções semelhantes.
Como os girassóis de Van Gogh.

4

No original, sans personne dedans. Segundo nota da tradutora Ângela Leite Lopes, “personne pode
significar tanto pessoa, alguém, quanto ninguém.”

Referências Bibliográficas
ARTAUD, Antonin (1977), Nouveaux écrits de Rodez, Paris, Éditions Gallimard.
ARTAUD, Antonin (1983), “Acabar com as obra-primas”, Escritos de Antonin Artaud, trad. Cláudio
Willer, Rio Grande do Sul, L&PM Editores.
ARTAUD, Antonin (1984), O teatro e seu duplo, trad. Teixeira Coelho, São Paulo, Max Limonad.
ARTAUD, Antonin. “Correspondance avec Jacques Rivière”, L’Ombilic des Limbes, suivi de Le Pèsenerfs et autres texts, Paris: NRF/Gallimard [1927].
BECKETT, Samuel (2002), O inominável, trad. Maria Jorge Vilar de Figueiredo, Lisboa: Assírio & Alvim.
BLANCHOT, Maurice (1984, O livro por vir, trad. Maria Regina Louro, Lisboa: Relógio D’Água Editores.
KANTOR, Tadeusz (2008), O teatro da morte, trad. Jacó Guinsburg et al., São Paulo: Perspectiva.
LEVINAS, Emmanuel, Totalidade e infinito, trad. José Pinto Ribeiro, Lisboa, Edições 70.
NOVARINA, Valère (2002), “L’homme hors de lui”, Europe nº 880-881, Paris, Europe, août-septembre,
pp. 162-175.
NOVARINA, Valère (2007), Discurso aos animais. Trad. Ângela Leite Lopes, Rio de Janeiro: 7Letras.
NOVARINA, Valère (2012), Une langue inconnue. Carouge-Genève: Éditions Zoé.
NOVARINA, Valère (2011), Teatro dos ouvidos, trad. Ângela Leite Lopes, Rio de Janeiro, 7Letras.
NOVARINA, Valère. “A onda da linguagem”, Novarina em cena, trad. Ângela Leite Lopes, org. Ângela
Leite Lopes (org.), em colaboração com Ana Kfouri e Bruno Netto dos Reys, Rio de Janeiro, 7Letras.
SARRAZAC, Jean-Pierre (2011), O outro diálogo, trad. Luís Varela, Lisboa, Editora Licorne.

Legendas das fotos
FOTO 1 - Na solidão dos campos de algodão, Bernard-Marie Koltès, enc. Antonio Guedes, Cia
do Ator Nu, 2012 (Tay Lopez e Edjalma Freitas), [F] Jorge Clesio.
FOTO 2 – Na solidão dos campos de algodão, Bernard-Marie Koltès, enc. Antonio Guedes, Cia do
Ator Nu, 2012 (Edjalma Freitas e Tay Lopez), [F] Jorge Clesio.

FOTO 3 – Primeiro amor, Samuel Beckett, enc. Antonio Guedes, Cia Teatral do Movimento, 2012
(Ana Kfouri), [F] Dalton Valério.

FOTO 4 – O animal do tempo, Valère Novarina, enc. Antonio Guedes, Cia Teatral do Movimento,
2007 (Ana Kfouri), [F] Dalton Valério.

EAVOCZ: ESCALA DE APRECIAÇÃO DA VOZ CANTADA
ANA P. MENDES, SORAIA IBRAHIM, INÊS VAZ
Instituto Politécnico de Setúbal e Instituto de Engenharia Electrónica e Telemática de Aveiro

Resumo
A análise áudio-percetiva da voz é essencial no ensino do canto e na prática clínica. A
pertinência deste estudo centra-se na apresentação da Escala de Apreciação da Voz Cantada (EAVOCZ), com aplicação nas vertentes pedagógica, clínica e artística. Esta escala
visa uniformizar a nomenclatura entre diferentes profissionais da área da voz, e público
em geral.
A EAVOCZ permite classificar áudio-percetivamente 14 parâmetros vocais: “altura
tonal”, “intensidade subjetiva”, “ressonância”, “coordenação fono-respiratória”, “precisão articulatória”, “rouquidão”, “soprosidade”, “tensão-astenia”, “vibrato”, “projeção
vocal”, “timbre”, “brilho”, expressão emocional, afinação e “apreciação global”.
As medidas psicométricas, validade e fiabilidade foram obtidas através da classificação
de 20 amostras do refrão do Fado “Nem às paredes confesso” por 40 sujeitos: 10 professores de canto (PC), 10 terapeutas da fala (TF), 10 fadistas (Fd) e 10 membros do público em geral (PG).
A validade de conteúdo foi assegurada pela revisão bibliográfica e análise temática da
EAVOCZ. A validade de constructo foi assegurada pela correlação entre parâmetros
áudio-percetivos e acústicos com Pearson e Spearman correlation (r>.70). A validade
concorrente não foi assegurada pela ausência de escalas no Português-Europeu. A fiabilidade intra-juíz foi medida pela Pearson Correlation (r>.70) e a fiabilidade inter-juíz
foi medida pela Intra-Class Correlation (ICC).
A validade de constructo verificou-se nos parâmetros frequência fundamental (ƒ0) vs.
“altura tonal” e cepstral peak proeminence vs. “rouquidão” (r=.87 e .70, respetivamente). Na fiabilidade intra-juíz obtiveram-se coeficientes elevados na “rouquidão” e “astenia” (r>.70). A fiabilidade inter-juíz verificou-se nos parâmetros “altura tonal”, “rouquidão”, intensidade subjetiva, “coordenação fono-respiratória”, “projeção vocal”, “expressão emocional”, “afinação” e “apreciação global” (r>.70). Concluindo, a EAVOCZ

é um instrumento válido e fiável para apreciação da voz cantada do FADO. Futuras investigações envolvem a sua aplicação e generalização a outros géneros musicais.
Palavras-chave: Voz cantada, Medidas psicométricas, Apreciação, Áudio-perceção.
Introdução
A voz é o principal veículo da comunicação que permite a partilha de informação, engrandecendo o conteúdo linguístico, através da emoção e da expressividade. Uma voz
saudável é definida por uma produção equilibrada em “altura tonal”, intensidade e “ressonância”. O canto, como expressão vocal da música, é uma manifestação artística que
depende do cantor e da forma como utiliza o seu instrumento vocal (Araújo, 2013).
A áudio-perceção da voz pode ser definida como a capacidade de identificar, interpretar
e atribuir significado a um som (Orlikoff et al., 1999). A análise áudio-percetiva e acústica são complementares no ensino do canto e na prática clínica da voz (Orlikoff et al.,
1999; Drumond, Vieira & Oliveira, 2011). A utilização simultânea de uma análise áudio-percetiva e acústica propicia uma evolução da avaliação vocal com diagnósticos
com maior rigor (Santos, 2005). A análise áudio-percetiva da voz continua a ser privilegiada na prática clínica, e única no ensino do canto. Ainda que existam diversos equipamentos que permitam uma análise acústica, esta é dispendiosa e normalmente, mesmo
que disponíveis, o clinico de voz tende a não dispensar a análise áudio-percetiva.
A caracterização áudio-percetiva da voz falada realiza-se mediante escalas construídas
para o efeito, existem até ao momento quatro escalas áudio-percetivas, internacionalmente utilizadas, para a voz falada (Ver Tabela 1). Na apreciação da voz cantada, as
escalas existentes são em inglês e destinam-se ao canto lírico (Ver Tabela 2). A maioria
destas foi criada para dar resposta a necessidades metodológicas de projetos de doutoramento.

Escala/Autores

Parâmetros

Grade Roughness
Breathiness Asthenia
Strain (GRBAS; Hirano, 1981)

Grade/grau de disfonia
Roughness/Rouquidão
Breathiness/Soprosidade
Asthenia/Astenia
Strain/Tensão

Consensus AuditoryPerceptual Evaluation of
Voice (CAPE-V; Kempster, Gerratt, Abbott,
Barkmeier-Kraemer &
Hillman, 2009)

Grau de severidade global
Rouquidão
Soprosidade
Tensão
Altura tonal
Intensidade subjectiva
Ressonância
Factores adicionais
Avaliação da severidade do tom
laríngeo
Altura tonal
Loudness
Ressonância nasal
Ressonância oral
Suporte respiratório
Tensão muscular
Abuso vocal
Velocidade da fala
Ansiedade da fala
Inteligibilidade da fala
Avaliação global da voz

Buffalo Voice Profile
(BVP; Wilson, 1987)

Vocal Profile Analysis
Scheme (VPAS; Laver,
Wirz, MacKenzie &
Hiller, 1981)

Movimento labial (3 itens)
Movimento mandibular (3
itens)
Movimento da língua (4 itens)
Constrição da faringe
Posição da laringe
Qualidade vocal (3 itens)
Falseto
Tensão laríngea
Tensão supra-laríngea

Tabela 1: Escalas de avaliação da voz falada.

Cotação
1234-

Normal,
Ligeiro desvio
Desvio moderado
Desvio severo

Escala visual analógica
de 0 (voz normal) a 100
(máximo desvio).
Classificação alteração
suave, moderada e
severa.

Tipo de
escala

Ordinal

Visual analógica
Nominal

1- Normal
5- Alteração severa

Equal appearing interval scale

Escala de 6 pontos

Ordinal

Escala
Auditory-Perceptual Rating Instrument for Operatic Singing
Voice (Oates, Bain, Davis, Chapman & Kenny, 2006)

Protocolo de avaliação perceptivoauditiva da voz (Oliveira, 2007)

“Perceptual Findings on the
Broadway Belt Voice”
Aim: Differences between elite
belters and average belters during
song (LeBorgne, Lee, Stemple &
Bush, 2010)

Parâmetros









Vibrato adequado
Equilíbrio de ressonância
Ring
Afinação
Controlo respiratório
Fluidez do canto
Tensão
Avaliação performativa
global.
 Coordenação
pneumofonoarticulatória
 Altura tonal
 Loudness
 Articulação
 Ataque vocal,
 Ressonância
 Registo vocal
 Brilho,
 Projecção
 Vibrato
 Tessitura da voz
 Qualidade vocal
 Qualidade da gravação
Uma questão de resposta aberta
sobre a interpretação.
 Intensidade
 Vibrato
 Ring
 Timbre
 Ressonância
 Quebras de passagem de
registo.

“Relating objective measurements
to expert evaluation of voice quali-  Cor/calor
 Ressonância/ring
ty in western classical singing:
critical perceptual parameters”
 Vibrato
(Ekholm, Papagiannis & Chagnon,  Brilho/focus.
1998)
Tabela 2: Escalas de avaliação da voz cantada.

Cotação

Tipo de escala

0-Fraco ou
tensão severa
10-Excelente
ou livre de
tensão

Equal appearing interval
scale

Categorial

Ordinal
Nominal

Sim/Não
0 (fraco) – 10
(forte)
60 (fraco) 100 (elite)

Equal appearing interval
scale

1 (fraco) -10
(excelente)

Ordinal

Podem ser considerados diversos parâmetros para caracterizar áudio-percetivamente a
voz: foram encontrados mais de 300 termos diferentes para descrever a qualidade vocal
dos falantes” (Freitas, 2012, pp. 110). As escalas existentes, apresentam parâmetros
comuns na sua maioria para caracterizar a voz cantada (Ver Tabela 3). Alguns destes
parâmetros foram estudados no que se refere à sua correlação com parâmetros acústicos.
Vários estudos têm demonstrado fortes correlações entre a medida Cepstral Peak Proeminence (CPP) vs “soprosidade”, “rouquidão” e astenia, verificado em tarefas de vogais
sustentadas e discurso contínuo (Brinca, Batista, Gonçalves & Moreno, 2014; Jannetts,
& Lowit, 2014; Solomon, Awan, Helou & Stojadinovic, 2012; Heman-Ackatt, et al.,

2003; Fraile & Godino-Llorente, 2014; Moers, Möbius, Rosanowski, Nöth, Eysholdt &
Haderlein, 2012; Heman-Ackah; Michael & Goding, 2002). O CPP é uma medida acústica da qualidade da voz utilizada na verificação da eficácia terapêutica de disfonia
(Fraile & Godino-Llorente, 2014; Maryn, Roy, DeBodt, Van Cauwenberge & Corthals,
2009).
Parâmetros AP

APRIOSV

ROMWC

Vibrato









Ressonância









Ring





Altura tonal





Respiração





Tensão



Claridade



Cor



APVEP

PFBBV





Quebras de registo
Globalidade




Intensidade subjetiva



Timbre
Articulação



Qualidade vocal



Ataque vocal



Tessitura







Registro



Brilho



Projeção vocal





Tabela 3: Parâmetros áudio-percetivos: análise temática.

Segundo Scientific Advisory Comittee of the Medicals Outcome Trust (SACMOT), a
validade e fiabilidade constituem pré-requisitos psicométricos fundamentais para garantir a qualidade de um instrumento. E existem diferentes tipos de validade, como a validade de conteúdo, de constructo e concorrente; assim como diferentes tipos de fiabilidade, nomeadamente intra e inter-juíz (Aaronson et al., 2002).
A validade de conteúdo reflete a adequação dos itens de uma escala ao domínio (constructo) que esta se propõe a medir (Aaronson et al., 2002; Devon et al., 2007). A validade de constructo, é o grau no qual uma escala mede o constructo que pretende medir
(Cronbach & Meehl, 1955). Esta validade é garantida se os itens de uma escala estive-

rem relacionados com a teoria e conceitos operacionais dos mesmos (DeVon et al.,
2007; Aaronson et al., 2002; Lohr et al., 1996). A validade concorrente é um tipo de
validade de critério que demonstra o grau em que os resultados de uma escala se correlacionam com os resultados de outra escala que mede o mesmo constructo nos mesmos
sujeitos (Aaronson et al., 2002; Kimberlin & Winterstein, 2008; Lohr et al., 1996). Este
tipo de validade é determinado quando os resultados de duas escalas, aceites como teoricamente relacionadas e válidas para a medição do mesmo constructo, estão correlacionadas (Aaronson et al., 2002; Devon et al., 2007; Kimberlin & Winterstein, 2008; Lohr
et al., 1996).
A fiabilidade é definida como o grau de reprodutibilidade dos resultados medidos e se a
escala é livre de erros aleatórios de (DeVon et al., 2007; Aaronson et al., 2002; Franic et
al., 2005; Lohr et al., 1996). Esta refere-se à capacidade de uma escala medir um atributo consistentemente, isto é, refere-se à reprodutibilidade e consistência dos seus resultados (Cook & Beckman, 2006; DeVon et al., 2007). Classicamente, a fiabilidade de uma
escala exige a determinação da sua consistência interna e reprodutibilidade fiabilidade
intra- e inter-juiz (Aaronson et al., 2002; Franic et al., 2005; Lohr et al., 1996). A fiabilidade intra-juiz ou teste-reteste refere-se à reprodutibilidade ou estabilidade da medida
de uma escala ao longo do tempo (Aaronson et al., 2002; Lohr al., 1996). A fiabilidade
intra-juiz é determinada pela aplicação da mesma escala pelos mesmos juízes em dois
tempos diferentes (Aaronson et al., 2002; Devon et al., 2007; Kimberlin & Winterstein,
2008; Lohr et al., 1996).
A pertinência deste estudo centra-se na apresentação das medidas psicométricas da
EAVOCZ. Esta escala visa uniformizar a nomenclatura entre diferentes profissionais de
saúde e educação da área da voz, e público em geral. A EAVOCZ foi desenvolvida para
recolha de dados áudio-percetivos vocais e para aferir e uniformizar terminologia e procedimentos. A EAVOCZ tem aplicação nas vertentes pedagógica, clínica e artística.
Metodologia
Sujeitos cantores
20 produções constituíram os estímulos auditivos deste estudo: 10 foram produzidas por
fadistas masculinos e 10 por fadistas femininos, sendo que 5 eram amadores e 5 profissionais com idades compreendidas entre 19 e 67 anos. Ver Tabela 4 para a Caracterização da amostra de cantores.

Sexo

N

Idade (anos)

Classificação profissional

Experiência
profissional (anos)
Méd Min Max
30
10
53
21
10
30
18
4
47
16
6
21

Méd Min Max
5
43
21
67
Amador
M
5
38
20
43
Profissional
5
35
19
65
Amador
F
5
29
18
33
Profissional
Total 20
Méd =média, Min = mínimo, Max = máximo, M = Masculino, F = Feminino .
Tabela 4: Caracterização da amostra de cantores.

Os sujeitos foram solicitados a preencher um Formulário de Consentimento Informado
aprovado pela Comissão de Especialização de Ética para a Investigação (CEEI da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal ESS-IPS) e um Questionário de
Caracterização e Saúde Vocal. Os sujeitos cantores eram fadistas e produziram o refrão
do Fado “Nem às paredes Confesso” (Ribeiro, 1955, pp. 2-3):
De quem eu gosto nem às paredes confesso.
E até aposto que não gosto de ninguém.
Podes sorrir, podes mentir, podes chorar também.
De quem eu gosto nem às paredes confesso.

As tarefas fonatórias foram gravadas num ruído ambiente inferior a 50 dB, medido por
um Mini Sound Level Meter INO 4453 Standard- ST-805. As produções de voz foram
obtidas através de um microfone AKG C520 L Micro Mic colocado a uma distância de
4 cm da boca do sujeito num ângulo de 45º. As amostras de voz foram gravadas recorrendo a DR-680 Portable Multitrack Recorder TASCAM. Para efeitos de calibração foi
gravado um tom puro de 500 Hz de 80 dB SPL. As análises acústicas foram obtidas
recorrendo a um PENTIUM IV com o CSL model 4500 hardware e software Advanced
Multi-Dimensional voice program (MDVP) e Multi-speech da KayPentax.
Sujeitos ouvintes (juízes)
Neste estudo participaram 40 sujeitos ouvintes. Ver Tabela 5 para a Caracterização da
amostra dos juízes), divididos em quatro grupos de juízes com 10 professores de canto
(PCs), 10 terapeutas da fala (TFs), 10 fadistas (Fs) e 10 elementos do público em geral
(PG).

Grupo
PC
TF
F
PG

Sexo

Idade

N

Anos experiência

Méd

Min

Max

Méd

Min

Max

M

4

38

35

42

17

10

25

F

6

53

37

73

30

6

50

M

2

33

27

39

9

7

10

F

8

41

26

61

15

5

30

M

3

39

22

61

24

10

40

F

7

37

21

65

13

5

40

M

3

30

24

37

0

0

0

F

7

42

19

59

0

0

0

40
Total
Méd = média; Min = mínimo; Max = máximo; PC = professor de canto; TF = terapeuta da fala; F =
fadista; PG = público em geral; M = Masculino; F = Feminino.
Tabela 5: Caracterização da amostra dos juízes.

As categorias de juízes foram selecionadas tendo em consideração a especificidade da
área em análise e atendendo aos propósitos pedagógicos, clínicos e artísticos inerentes
ao objetivo do projeto. Os critérios de inclusão foram: 1) Literacia; 2) Ter pelo menos 5
anos de experiência na área da voz (Zraick et al., 2011) à exceção do PG; 3) Apresentar
acuidade auditiva dentro dos limites normais; e 4) Língua materna Português-europeu.
Os juízes preencheram um Formulário de Consentimento Informado aprovado pela CEEI da ESS-IPS e um Questionário de caracterização. A acuidade auditiva dos juízes foi
assegurada através do rastreio audiométrico, com o audiómetro GSI 17 Audiometer e
auscultadores, nas frequências 1000 Hz, 2000 Hz e 4000 Hz a 25 dB HL (ASHA,
1997).O ruído ambiente da sala manteve-se sempre inferior a 50 dB A (Nemr et al.,
2012), medido com o sonómetro Mini Sound Level Meter INO 4453 Standard ST-805.
O volume constante foi assegurado utilizando o sonómetro num tripé, ao nível do ouvido no local em que o juiz iria estar sentado. Colocou-se um tom puro de forma a calibrar
a intensidade a 70 dB SPL. A emissão dos estímulos auditivos foi realizada em campo
aberto utilizando dois altifalantes Trust Dynamic soundwave 240. O estímulo auditivo
foi repetido até um máximo de três vezes (Chan & Yiu, 2006; Bele, 2005). O preenchimento da EAVOZC foi realizado tendo em conta a apreciação áudio-percetiva em tempo real e não recorrendo à memória a curto prazo (Chan & Yiu, 2006).
Os 20 estímulos auditivos foram ouvidos em dois blocos e com intervalos de 5 minutos.
A sessão de recolha de dados para evitar fadiga teve a duração total de cerca de 60 minutos. Os estímulos auditivos foram apresentados pela mesma ordem a todos os juízes,
desta forma os erros de medida por fatores associados à tarefa de apreciação causados

por alteração da referência auditiva foram controlados. Às 20 vozes diferentes acrescentaram-se 4 amostras repetidas (20% total).
EAVOCZ
A Vocologia é a ciência que estuda as vocalizações (i.e. todos os aspetos de produção
de sons humanos e animais) (Titze & Abbott, 2012). A EAVOCZ é um instrumento de
medição da voz humana cantada que, constitui um contributo científico para a Vocologia.
A EAVOCZ apresenta 15 parâmetros áudio-percetivos na apreciação da voz cantada:
“altura tonal”, “intensidade subjetiva”, “ressonância”, “coordenação fono-respiratória”,
“precisão articulatória”, “rouquidão”, “soprosidade”, “tensão-astenia”, “projeção vocal”, “vibrato”, “timbre”, “brilho”, “expressão emocional”, afinação e “apreciação global”. Cada um dos parâmetros é acompanhado por uma pequena definição áudiopercetiva, acústica e fisiológica. A EAVOZC usa uma escala visual analógica (VA). A
escala tem o limite de 0 mm (0%) para adequado e 50 mm (100%) para alterado. A
EAVOZC inclui ainda itens de carácter categorial: cavidades de ressonância, presença
de “vibrato”, “timbre” e “brilho”.
Validade
Para a EAVOCZ foram analisadas as validades de conteúdo e constructo. A validade de
conteúdo da EAVOCZ foi assegurada primeiramente por uma revisão bibliográfica que
serviu de pilar para o desenvolvimento do constructo (Polit & Beck, 2006). Os parâmetros áudio-percetivos foram seleccionados assim como os seus conteúdos. Estes foram
analisados por um painel de peritos em voz composto por 3 PC, 3 TF, 3 F e 3 PG.
(Aaronson et al., 2002; Kimberlin & Winterstein, 2008; Lohr et al., 1996; Ribeiro,
2010). Posteriormente, foi realizada uma análise temática sobre a definição de cada parâmetro.
Para a validade de constructo realizou-se a correlação entre os parâmetros acústicos e
áudio-percetivos já documentados bibliograficamente. Ie., ƒ0 vs altura tonal e CPP vs
“rouquidão” e “soprosidade”.
A validade concorrente não foi possível de ser realizada. Para o Português, não existem
escalas validadas para caracterização áudio-percetiva da voz cantada.

Fiabilidade
Para a EAVOCZ a fiabilidade intra-juiz, foi estabelecida através da replicação da apreciação de quatro estímulos auditivos (20% das amostras de voz), visando determinar a
reprodutibilidade e concordância de resultados, quando o mesmo juiz preenchia a EAVOCZ em dois momentos diferentes. A correlação de Pearson foi determinada entre as
duas apreciações dos estímulos auditivos (Devon et al., 2007; Kimberlin & Winterstein,
2008; Pestana & Gageiro, 2003).
A fiabilidade inter-juiz da EAVOCZ foi determinada, pelo grau de reprodutibilidade e
concordância dos resultados quando diferentes grupos de juízes classificavam a mesma
amostra de voz (Kimberlin & Winterstein, 2008; DeVon et al., 2007; Kenneth, Shipley
& McAfee, 2015). Foi ainda determinada a existência de diferenças entre as apreciações
dos diferentes grupos de juízes.
Análise estatística
Os dados áudio-percetivos foram recolhidos de forma a obter valores de validade de
constructo e de fiabilidade intra- e inter-juízes. Para tal recorreu-se ao software Statistical Package for Social Sciences (SPSS), versão 22.0. Para a validade de construto foram
realizadas as Pearson e Spearman Correlations (r>.70). Para a fiabilidade intra-juíz foi
realizada a Pearson Correlation (r>.70) (Pestana e Gageiro, 2003). Para a fiabilidade
inter-juíz foi realizado Intra Class Correlation (ICC) (r>.70). Para determinar a existência de diferenças significativas entre os 4 grupos de juízes foi realizado o teste ANOVA.
Resultados
Validade
Os parâmetros acústicos e áudio-perceptivos apresentaram correlações positivas. Os
resultados do Pearson Correlation revelaram que a ƒ0 vs altura tonal e o CPP vs “rouquidão” estavam fortemente correlacionados, ie., acima dos 70%. Os resultados do Spearman Correlations revelaram que a medida CPP apresentou uma correlação positiva
fraca com a “soprosidade” (Ver Tabela 6). A validade de constructo ficou assegurada
para estes parâmetros.

Medida acústica
ƒ0
CPP

Medida áudio-percetiva r
Altura tonal
0.87
Rouquidão
0.70
Soprosidade
0.32
Tabela 6: Correlação entre parâmetros acústicos e áudio-percetivos.

Fiabilidade
Os resultados de Pearson Correlation revelaram que a reprodutibilidade dos resultados
do mesmo juiz (fiabilidade intra-juiz), ie., as duas apreciações dos estímulos auditivos
realizados pelo mesmo juiz, apresentaram correlações positivas. Os parâmetros “rouquidão” (rPC+TF=.79, rFa+PG=.75), “astenia”(rPC+TF=.71, rFa+PG=.72) e “intensidade subjectiva” (rPC+TF=.86) estavam fortemente correlacionados, ie. acima dos 70%. Contudo a
correlação foi fraca para os parâmetros “presença de vibrato” (rPC+TF=.38, rFa+PG=. 06),
“ressonância nasal” (rFa+PG=.30) e “ressonância oral” (rFa+PG=.39) e “precisão articulatória” (rFa+PG=.37). A fiabilidade intra-juiz ficou assegurada para estes parâmetros.
Os resultados de ICC revelaram que a reprodutibilidade dos resultados realizados pelos
4 grupos juízes (fiabilidade inter-juiz) apresentaram correlações maioritariamente positivas. Os juízes apresentaram apreciações com fortes correlações nos parâmetros “rouquidão”, “tensão”, “astenia”, “intensidade subjectiva”, “projeção vocal”, “altura tonal”,
“afinação”, “brilho”, “expressão emocional”, “coordenação fono-respiratória”, “precisão articulatória” e “apreciação global” (r>.70). As correlações foram negativas nos
parâmetros “soprosidade” (TF) e “brilho” (PG). Os juízes apresentaram apreciações
com correlações fracas no parâmetro soprosidade (PC) (r <.40; Ver Tabela 7).
Os resultados do teste estatístico ANOVA revelaram que os grupos PC e TF assim como Fd e PG não apresentaram diferenças significativas entre as suas apreciações
(α>.05), ie. as suas apreciações foram semelhantes.

Parâmetros vocais

PC

TF

F

PG

Altura tonal

.71

.69

.79

.85

Intensidade subjetiva

.86

.86

.79

.82

.52
.49
.67
.86
.60
.76
.38
.80
.71
.83
.69
.75
.90
.89
.87

.45
.65
.63
.71
.49
.70
-.50
.86
.52
.88
.61
.61
.83
.86
.87

.64
.47
.50
.84
.83
.69
.54
.63
.62
.78
.56
.70
.86
.88
.87

.49
.42
.53
.82
.73
.86
.60
.67
.58
.84
.54
-.04
.75
.66
.79

Ressonância

Nasal
Oral
Laringo-faríngea

Coordenação fono-respiratória
Precisão articulatória
Rouquidão
Soprosidade
Tensão
Astenia
Projeção vocal
Timbre
Brilho
Expressão emocional
Afinação
Apreciação global

PC-professores de canto, TF-terapeutas da fala, F-fadistas, PG-público em geral.
Tabela 7: Fiabilidade inter-juíz.

Discussão
A EAVOCZ é uma escala visual analógica que permite classificar a voz humana cantada em 14 parâmetros áudio-percetivos: “altura tonal”, “intensidade subjetiva”, “ressonância”, “coordenação fono-respiratória”, “precisão articulatória”, “rouquidão”, “soprosidade”, “tensão-astenia”, “projeção vocal”, “vibrato”, “timbre”, “brilho”, “expressão
emocional”, “afinação” e “apreciação global”. A EAVOCZ foi criada com o objectivo
de uniformizar a nomenclatura entre diferentes profissionais de saúde e educação na
área da voz, e público em geral. Este artigo reporta as suas medidas psicométricas da
EAVOCZ, ie., validade e fiabilidade.
Através da revisão bibliográfica e análise de conteúdo das escalas existentes para a voz
cantada foram selecionados os parâmetros mais relevantes. As escalas encontradas eram
na sua maioria em Inglês-Americano, para cantores líricos e foram criadas por necessidade metodológica para os estudos em questão. A escala Auditory-Perceptual Rating
Instrument for Operatic Singing Voice (Oates, Bain, Davis, Chapman & Kenny, 2006)
destina-se a cantores líricos e foram selecionados os parâmetros “vibrato”, “ressonância”, “altura tonal”, “respiração” e “globalidade”. A escala Relating objective measurements to expert evaluation of voice quality in western classical singing: critical perceptual parameters (Ekholm, Papagiannis & Chagnon, 1998) foi desenvolvida para dar

resposta a uma necessidade metodológica do estudo. Esta escala inclui os parâmetros
encontrados na EAVOCZ como “vibrato”, “ressonância” e cor (“timbre”). O Protocolo
de avaliação percetivo-auditiva da voz (Oliveira, 2007) foi desenvolvido para uma tese
de mestrado, para conseguir caracterizar a voz do cantor Roberto Carlos, e inclui os
parâmetros selecionados “vibrato”, “ressonância”, “altura tonal”, “respiração”, “intensidade subjetiva”, “precisão articulatória”, qualidade vocal, “brilho” e “projeção vocal”.
A escala Perceptual Findings on the Broadway Belt Voice (LeBorgne, Lee, Stemple &
Bush, 2010) destina-se igualmente a cantores líricos e contém os parâmetros selecionados “vibrato”, “ressonância”, “intensidade subjetiva” e “timbre”. Desta forma, foram
seleccionados os parâmetros e as suas definições em termos acústicos, áudioperceptivos e fisiológicos. Estes foram apresentados aos 12 peritos e foi realizada uma
análise temática das suas respostas assegurando a validade de conteúdo da EVOCZ.
A validade de constructo foi obtida através da correlação entre parâmetros acústicos e
áudio-percetivos. Os resultados obtidos revelaram uma correlação positiva forte entre o
parâmetro acústico ƒ0 e o parâmetro áudio-percetivo “altura tonal”. Esta correlação não
foi surpresa uma vez que esta relação é conhecida, pois ambos os parâmetros distinguem uma voz grave de uma voz aguda. O CPP tem sido alvo de vários estudos e a correlação entre este parâmetro e a “rouquidão” e “soprosidade” foi reportada anteriormente (Brinca, Batista, Gonçalves & Moreno, 2014; Jannetts, & Lowit, 2014; Solomon,
Awan, Helou & Stojadinovic, 2012; Heman-Ackatt et al., 2003; Fraile & GodinoLlorente, 2014; Moers, Möbius, Rosanowski, Nöth, Eysholdt & Haderlein, 2012; Heman-Ackah, Michael & Goding, 2002). Neste estudo, a correlação foi positiva forte com
o parâmetro “rouquidão”. Verificou-se alguma confusão no que se refere a este parâmetro nos grupos F e PG o que pode ter enviesado os resultados. No futuro, poderá ser útil
realizar esta correlação apenas recorrendo aos grupos de juízes e determinar se esta correlação baixa se verifica apenas em alguns grupos ou em todos.
A fiabilidade intra-juíz ficou assegurada para estes parâmetros “intensidade subjetiva”,
“rouquidão” e “astenia”. Para estes parâmetros a reprodutibilidade dos resultados do
mesmo juiz foram acima dos 70% através da Correlação de Pearson. Para os restantes
11 parâmetros a correlação foi fraca. A fraca correlação encontrada pode ser explicada
pela subjetividade e ambiguidade na apreciação na mesma amostra de voz pelo mesmo
juiz.
A fiabilidade inter-juiz ficou assegurada para os parâmetros: “altura tonal”, “intensidade
subjectiva”, “coordenação fono-respiratória”, “precisão articulatória”, “rouquidão”,

“tensão-astenia”, “projeção vocal”, “expressão emocional”, “afinação”, “brilho”, e
“apreciação global”. Para estes 12 parâmetros a reprodutibilidade dos resultados realizados pelos 4 grupos juízes foi acima dos 70%, determinada através do ICC. Para os
restantes 3 parâmetros a correlação foi fraca, ie., “soprosidade”, “ressonância” e “timbre”. De um modo geral, a EAVOCZ obteve uma concordância consensual entre os 4
grupos de juízes sobre as 20 amostras de vozes apresentadas. Sendo que o grupo PC
representava os profissionais de educação, o grupo TF os profissionais de saúde, o grupo Fd os profissionais artistas e o grupo PG os consumidores, aqueles que “pagam para
ouvir cantar” quer seja ao vivo quer seja em modo gravado. Assim sendo, parece que
além de estar assegurada a fiabilidade inter-juiz, o segundo objectivo de uniformização
da nomenclatura foi atingido pela consensualidade e coesão da classificação das amostras de voz. Esta consensualidade verificou-se entre determinados grupos: os grupos PC
e TF, não apresentaram diferenças significativas nas suas apreciações, e o mesmo verificou-se entre Fd e PG.
A EAVOCZ é um instrumento de medida da voz cantada, e está validado para o género
musical Fado, e pode ter aplicabilidade nas vertentes pedagógica, clínica e artística.
Importa agora aplicá-lo noutros géneros musicais da voz cantada como lírico, pop, soul,
Jazz, Broadway, …
Conclusão
A EAVOCZ foi desenvolvida com vista a uniformizar a nomenclatura entre os diferentes profissionais que trabalham na área da voz, assim como o público em geral. Esta
uniformização foi alcançada, e de forma a determinar a qualidade deste instrumento de
apreciação da voz cantada foi estudada a sua validade e fiabilidade. Ainda que exista
uma subjetividade inerente à áudio-perceção este instrumento revelou qualidades psicométricas, na validade e fiabilidade para a apreciação da voz cantada. Revelou ainda
um aspeto que se pode mostrar de extrema utilidade no futuro, na pedagogia e na prática
clinica: professores de canto e terapeutas da fala classificam a maioria dos parâmetros
da voz de forma semelhante, e o mesmo se verifica entre os fadistas e o público em geral. Este estudo desenvolveu ferramentas que podem ter aplicabilidade na pedagogia, e
na prática clinica e artística.
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Resumo
O estudo científico “Vocologia do Fado”, permitiu caracterizar acústica e áudiopercetivamente a voz do Fado.
104 fadistas participaram neste estudo. As tarefas fonatórias de voz falada foram: sustentação de [a,i,u,s,z] e leitura-em-voz-alta do texto foneticamente equilibrado “O Sol”.
As tarefas fonatórias de voz cantada foram: sustentação de [a] mais grave e mais aguda
e [a,i,u] no Fado “Nem às paredes confesso”. As medidas acústicas foram: o tempo máximo de fonação e s/z, a frequência fundamental (f0), o jitter e shimmer, noise harmonic
ratio (NHR), extensão máxima de frequência vocal (EMFV), vibrato e formante do cantor. O equipamento utilizado na análise acústica foi: CSL hardware e software MDVP e
Multi-speech. As amostras de voz foram gravadas no gravador digital TASCAM.
40 juízes classificaram 20 amostras de voz do refrão do Fado, através do preenchimento
da Escala de Apreciação da Voz Cantada – EAVOCZ. As medidas áudio-percetivas
foram: altura tonal, intensidade subjectiva, ressonância, coordenação fono-respiratória,
precisão articulatória, rouquidão, soprosidade, tensão/astenia, projecção vocal, vibrato,
timbre, brilho, manifestação de emoção, afinação e apreciação global da voz.
Os resultados acústicos revelaram: medidas temporais no limiar patológico e f0 mais
baixa no sexo masculino. Em geral, o jitter e shimmer apresentaram valores mais elevados no sexo masculino, nos profissionais, e nos mais velhos. A EMFV foi reduzida, o
vibrato esteve presente e o formante do cantor foi raro.
Os resultados áudio-percetivos da voz cantada revelaram: altura tonal grave nos homens
e aguda nas mulheres; intensidade subjectiva fraca; ressonância laringo-faringea; reduzida coordenação fono-respiratória, precisão articulatória e projecção vocal, rouquidão,
soprosidade, e tensão; vibrato presente: exagerado no sexo masculino e fraco no sexo
feminino; timbre escuro nos homens e claro nas mulheres; brilho presente nas jovens

profissionais; expressão emocional e afinação mais adequadas nos profissionais; e a voz
feminina profissional a mais apreciada.
Este estudo científico tem aplicabilidade pedagógica, na formação os professores de
canto e fadistas; clínica, na prevenção de perturbações e patologias vocais; artística, na
difusão deste género musical e científica, na investigação de padrões acústicos e áudiopercetivos, subjacentes à voz dos fadistas.
Palavras-chave: Vocologia, Fado, Análise acústica, Análise áudio-perceptual
Introdução
A produção vocal resulta de um mecanismo de coordenação neuromuscular complexo,
composto por três sistemas: sistema respiratório, sistema laríngeo e sistema supralaríngeo (Mendes, Guerreiro, Simões & Moreira, 2013). A emissão vocal apresenta duas
formas: 1) voz falada, uma via privilegiada para intercâmbio de mensagens que permite
a expressão de ideias, necessidades e sentimentos e 2) voz cantada, forma de expressão
artística melódica e ritmada (Sá, 1997; Colton, Casper & Leonard, 2006; Garcia- López
& Bouzas, 2010). As vozes falada e cantada apresentam características acústicas, áudiopercetivas e fisiológicas distintas, apesar de partilharem o mesmo mecanismo de produção (Mendes & Castro, 2005; Bradley, 2010; Almeida, 2013). Acusticamente a voz cantada poderá apresentar:
1. Maior extensão máxima de frequência vocal (EMFV), também designada de
tessitura vocal, que corresponde ao intervalo de frequências produzido (grave do
registo modal-agudo do registo falsete), que a voz falada (Mendes & Castro,
2005)
2. Intensidade pode atingir os 120 dB ao contrário da intensidade da voz falada que
não excede os 70 dB
3. Vibrato que constitui uma modulação regular da frequência fundamental (f0 ) das
pregas vocais que poderá estar relacionada com uma vibração nos músculos
cricoaritenoideu e tiroaritenoideu, (Mendes, Guerreiro, Simões & Moreira 2003;
Regnier, 2008).
4. Formante do cantor, um pico de energia extra próximo dos 3000 Hz que áudiopercetivamente corresponde à projeção vocal, em que a voz do cantor se
sobrepõe ao som de instrumentos musicais, resultado de abaixamento da laringe
e alargamento da faringe (Sundberg, 1987).

Fisiologicamente a voz cantada envolve características essenciais de postura corporal,
coordenação da respiração, fonação e expansão das cavidades de ressonância para alcançar a maximização da produção vocal (Mendes & Castro, 2005).
Na voz cantada existem vários géneros musicais, entre eles, o Fado (palavra originada
no latim fatum que significa destino); género performativo português no qual o cantor
geralmente a solo é acompanhado instrumentalmente pela guitarra (Cook, 2003) e pela
viola (Carvalho, 2003). O Fado foi classificado como Património Cultural Imaterial da
Humanidade pela UNESCO em 2011, o que lhe deu projecção nacional e internacional.
O destaque atribuído ao Fado, tem potenciado a realização de pesquisas científicas relacionadas com a análise acústica, subjacentes a este tipo de voz. Existem vários parâmetros vocais passiveis de ser analisados acusticamente numa voz: f0, medidas de perturbação: jitter, shimmer e noise harmonic ratio (NHR). A f0 é definida como o número de
vibrações das pregas vocais por segundo. O jitter trata-se de uma medida de perturbação
da f0 e permite determinar o grau de estabilidade do sistema fonatório. O shimmer é uma
medida de perturbação da amplitude da onda sonora e modifica-se com a redução da
resistência glótica e lesões na massa das pregas vocais (Teixeira, Ferreira & Carneiro
2011). A medida NHR, trata-se da proporção média entre o espectro inarmônico de
energia e o espectro harmónico de energia e avalia o ruído em geral (Fukuyama, 2001).
Na análise acústica da voz cantada pode-se analisar os parâmetros acústicos EMFV,
vibrato, formante do cantor e cepstral peak prominence (CPP), que é uma medida da
qualidade vocal, que permite diferenciar vozes normais de patológicas (Awan & Roy,
2005 & 2009; Freitas, 2012; Fraile, Godino-Llorente, 2014; Haiti, Vaissiere, Laccourreye, Brasnu, 2003; Maryn, Roy, De Bodt, Van Cauwenberge, Corthals, 2009; Solomon, Awan, Helou, Stojadinovic, 2012; Thejaswi & Deepika, 2016).
Em contexto científico, um estudo piloto (N=15) revelou que a voz do Fado tinha uma
f0 reduzida e jitter elevado comparado com o género vocal country, teatro, pop, soul e
de jazz, com vibrato e formante do cantor raro (Mendes, Rodrigues & Guerreiro, 2013).
Posteriormente e em amostra maiores estes dados acústicos foram confirmados (Mendes, Ibrahim & Vaz, 2015) e foram estudados alguns parâmetros áudio-percetivos da
voz cantada do Fado (Mendes, Vaz & Ibrahim, 2015).
O projecto científico “Vocologia do Fado” permitiu estabelecer relação dos dados acústicos com os dados áudio-percetivos que podem ser aplicados em vários contextos:
1. A nível pedagógico, educar e formar os actuais e futuros professores de canto e
cantores de Fado, com o rigor comum aos cantores líricos profissionais, que têm

formação académica superior e até mesmo pós-graduada, desenvolvendo em ambos
as suas competências artísticas;
2. A nível clínico, educar e formar os profissionais de saúde responsáveis pela
prestação de serviços a cantores de Fado, facultando formação avançada na área da
voz para intervenção clínica em cantores jovens e adultos, amadores ou
profissionais, para prevenção, habilitação e reabilitação vocal;
3. A nível científico, investigar os padrões acústico e áudio-percetivo subjacentes à voz
falada e cantada dos fadistas e conceptualizar modelos de produção e percepção;
4. A nível artístico, para difundir este género musical, através da realização de
espetáculos de Fado, com cantores sensibilizados para os estudos efectuados nesta
área, preparados vocalmente e que possam orientar futuros profissionais.
É fundamental que os profissionais especializados no cuidado clínico e artístico da voz
cantada tenham suporte científico para direcionar a intervenção, focando-a na melhoria
da qualidade vocal e, simultaneamente, na adaptação da voz aos padrões expectáveis do
género musical “ Fado”.
Metodologia
Este estudo contempla duas fases: 1) análise acústica vocal (estudo quantitativo); e 2)
análise áudio-percetiva dos parâmetros vocais (estudo qualitativo e quantitativo).
Na metodologia acústica participaram 104 fadistas: 47 do sexo masculino e 57 do sexo
feminino; 90 amadores e 14 profissionais, com idades entre os [18-67] anos. Ver caracterização da amostra dos cantores de Fado na Tabela 1. Os critérios de inclusão foram:
1) Cantores de Fado; 2) Português-europeu como língua materna; 3) Idade mínima de
18 anos; 4) Sem historial de perturbação da voz, fala ou linguagem; 5) Sem historial de
alergias ou problemas respiratórios no dia da gravação; 6) Alfabetizados e 7) Sem conhecimento e/ou participação em estudos semelhantes. Os cantores de Fado foram identificados como profissionais, caso respeitassem os respectivos pressupostos: 1) Remuneração frequente ou total das suas actuações; 2) Formação actual ou passada em canto,
superior a 1 ano e 3) Acompanhamento regular em consulta de Otorrinolaringologia
(ORL), pelo menos uma vez por ano.

Sexo
M
Idade

Média± DP
46±15
19±55
4±20
21±57
4±18
15±12
24±16
---------

Passado
18
Presente
4
Passado
21
Treino de canto (M)
Presente
4
Prática de canto (horas/dias)
47
Experiência professional (anos)
47
Não
28
Hábitos tabágicos
Sim
19
Não
25
Hábitos alcoólicos
Sim
22
Pobre
2
Razoável
14
Condições físicas
Boa
22
Excelente 9
Subtotal
N
47
Total
N
Legenda: M=Masculino; F=Feminino; A=Amador;
M=Meses
Tabela 1: Caracterização da amostra dos cantores de Fado
Treino de música (M)

F
Média± DP
41±14
26±16
72±34
30±35
44±30
12±10
17±14
---------

14
2
21
7
57
57
44
13
47
20
1
15
35
6
57

104
P=Profissional;

DP=Desvio-Padrão;

Na metodologia áudio-percetiva, participaram 40 juízes divididos em 4 grupos: 10 professores de canto (PC), 10 terapeutas da fala (TF), 10 cantores de Fado (CF) e 10 elementos do público em geral (PG). A idade compreendida entre [19-73[ anos, com 12 do
sexo masculino e 28 do sexo feminino. Ver Tabela 2 para a Caracterização da amostra
dos juízes.
Os critérios de inclusão para a seleção de juízes foram: 1) 5 ou mais anos de experiência
em voz (com exceção do público em geral), 2) Acuidade auditiva dentro dos limites
normais e 3) Apresentar o português-europeu como língua materna.

Grupo
PC
TF
F
PG

Sexo N

Idade

Anos experiência

Méd

Min

Max

Méd

Min

Max

M

4

38

35

42

17

10

25

F

6

53

37

73

30

6

50

M

2

33

27

39

9

7

10

F

8

41

26

61

15

5

30

M

3

39

22

61

24

10

40

F

7

37

21

65

13

5

40

M

3

30

24

37

NA

NA

NA

F

7

42

19

59

NA

NA

NA

40
Total
Méd = média; Min = mínimo; Max= máximo; PC= professor de canto; TF= terapeuta da fala; F= fadista; PG=público em geral; M = Masculino; F = Feminino;
NA = não aplicável.
Tabela 2: Caracterização da amostra dos juízes.

Procedimentos acústicos
Os cantores de Fado preencheram o Formulário de Consentimento Informado, aprovado
pela Comissão de Especialização de Ética para a Investigação (CEEI da Escola Superior
de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal ESS-IPS) e o Questionário de Saúde Vocal.
Em pé, os cantores de Fado produziram tarefas fonatórias de voz falada e voz cantada, a
fim de obter valores de medidas acústicas específicas (Ver Tabela 3). O microfone AKG
C520 L Micro Mic The original, foi colocado a uma distância de 4 cm da boca do cantor num ângulo de 45º. As tarefas fonatórias foram gravadas num DR-680 Portable Multitrack Recorder TASCAM, num ruído ambiente inferior a 50 dB, medido com um Mini
Sound Level Meter INO 4453 Standard-ST-805. Para efeitos de calibração foi usado o
tom puro de 500 Hz de 80 dB SPL. As análises acústicas foram realizadas com o Computerized Speech Lab (CSL) model 4500 e software Advanced Multi-Dimensional Voice Program (MDVP) e Multi-speech da KayPentax.

Voz falada

Tarefas fonatórias
Sustentação [a]
Sustentação [s, z]
Sustentação [a, i, u]
Leitura em voz alta do TFE: “O Sol”
Sustentação [a] Grave-Agudo

Voz cantada

Vogais e refrão do Fado “Nem às
paredes confesso”

Medidas acústicas
TMF
s/z
f0 jitter, shimmer, NHR

f0
EMFV (f0)

f0, jitter, shimmer, NHR, vibrato e formante
do cantor, CPP
EMFV = extensão máxima de frequência vocal; f0 = frequência fundamental; NHR = Noise to harmonic ratio; TFE = texto foneticamente equilibrado (Mendes, Costa, Martins, Fernandes, Vicente, & Freitas, 2012); TMF = Tempo máximo de fonação; CPP = Cepstral peak prominence
Tabela 3: Tarefas fonatórias de voz falada e cantada e medidas acústicas.

Procedimentos áudio-percetivos
Os juízes preencheram e assinaram o Formulário de Consentimento informado aprovado pela CEEI da ESS-IPS assim como o Questionário de caracterização. Foi realizado
um rastreio audiométrico nas frequências 1000 Hz, 2000 Hz e 4000 Hz a 25 dB HL com
um audiómetro GSI 17 Audiometer (ASHA, 1997). O ruído ambiente foi inferior a 50
dB A (Nemr et al., 2012) medido com o sonómetro Mini Sound Level Meter INO 4453
Standard ST-805. O volume constante foi assegurado por um tom puro a 70 dB SPL e
foi utilizado o sonómetro Mini Sound Level Meter INO 4453 Standard ST-805 num
tripé, ao nível do ouvido no local, em que o juiz estava sentado.
Os estímulos auditivos foram apresentados em campo aberto com dois altifalantes Trust
Dynamic soundwave 240. Os 20 estímulos auditivos do refrão do Fado “Nem às paredes confesso”, resultaram de uma seleção aleatória de 104 amostras do referido Fado.
Às 20 vozes diferentes, acrescentaram-se 4 amostras repetidas (20% total). Os estímulos
auditivos foram ouvidos em dois blocos, com intervalos de 5 minutos e foram repetidos
até três vezes (Chan & Yiu, 2006; Bele, 2005). Os estímulos auditivos foram apresentados pela mesma ordem a todos os juízes. A sessão de recolha de dados para evitar fadiga, teve a duração total de cerca de 60 minutos.
Após a escuta de cada amostra, os juízes preencheram a EAVOCZ, tendo em conta a
apreciação áudio-percetiva em tempo real e sem recorrer à memória a curto prazo (Chan
& Yiu, 2006). A EAVOCZ permitiu classificar áudio-percetivamente cada amostra de
voz em 15 parâmetros vocais: altura tonal, intensidade subjetiva, ressonância, coordenação fono-respiratória, precisão articulatória, rouquidão, soprosidade, tensão/astenia,
vibrato, projeção vocal, timbre, brilho, expressão emocional, afinação e apreciação global. Esta escala usa uma classificação de 0-100%, ie., adequado-alterado, respectivamente. Existem parâmetros que podem ser ainda negativos e positivos dependendo da
alteração. Eg., altura tonal -100= grave, 0= adequada, +100=aguda.
A fiabilidade intra-juíz foi verificada pela da replicação da apreciação de quatro tarefas
auditivas (20% dos estímulos auditivos), visando determinar a concordância de resultados, quando o mesmo juiz preenchia a EAVOCZ em dois momentos diferentes. A fiabilidade inter-juíz foi determinada pelo grau de concordância dos resultados, quando diferentes grupos de juízes classificavam a mesma voz.

Análise estatística
A estatística descritiva e inferencial dos dados acústicos e áudio-perceptivos foi realizada com o software Statistical Package for Social Sciences (SPSS), versão 22.0. Para
determinar as diferenças acústicas e áudio-percetivas vocais no sexo, idade e experiência profissional, recorreu-se ao Independent t-test, com α =.05.

Resultados
Resultados acústicos
Para a voz falada, os resultados acústicos revelaram que as médias do TMF foram reduzidas comparativamente com valores normativos, com excepção das cantoras jovens
amadoras. Estas apresentaram médias significativamente superiores (p=.02 e .01). Todas as médias do índice S/Z foram >1 (ie., acima dos valores normativos) mas todas
inferiores a 1,4 (ie., indicativo de patologia vocal) (Ver Tabela 4).

Medidas
acústicas

Idade

Sexo
M

F

Amador

Profissional

Amador

Profissional

Média± DP

Média± DP

Média± DP

Média± DP

[18-55[
18,82±6,44
18,44±10,72
20,07±6,67
14,92±3,36
TMF
[55-70]
17,78±6,09
14,29±8,14
--[18-55[
1,21±0,37
1,35±0,81
1,19±0,33
1,16±0,17
s/z
[55-70]
1,04±0,53
1,32±0,37
--[18-55[
186,74±40,73
164,27±59,83
258,35±52,39
259,42±30,25
f0 [a]
[55-70]
169,51±39,98
254,24±43,12
--[18-55[
125,83±22,10
114,89±18,04
200,80±29,95
215,41±18,70
f0 TFE
[55-70]
130,68±28,09
193,16±31,73
--[18-55[
0,48±0,40
0,80±0,38
0,50±0,36
0,56 ±0,20
Jitter[a]
[55-70]
0,50±0,30
0,77±0,49
--[18-55[
1,34±0,62
2,39±1,73
1,61±0,76
1,84±0,36
Shimmer[a]
[55-70]
1,89±0,75
2,17±0,94
--[18-55[
0,11±0,02
0,11±0,05
0,10±0,02
0,11±0,02
NHR[a]
[55-70]
0,12±0,02
0,10±0,02
--TMF= tempo máximo de fonação; f0 = frequência fundamental; NHR = noise to harmonic ratio
Tabela 4: Resultados acústicos na voz falada.

As médias de f0 do sexo masculino foram entre 164-194 Hz e do sexo feminino variaram entre 254-290 Hz. Estas ultimas foram significativamente superiores (p=.00) independentemente da vogal, tarefa fonatória, idade e grau profissional.
As médias de jitter foram entre 0,47-0,88 no sexo masculino e 0,50-0,79 no sexo feminino, ie., sempre inferior a 1% limite normativo vocal. As médias de shimmer variaram
entre 0,88-2,39, bem acima dos valores de referência normativos de 0,5%. Sendo que

para [a] os cantores de ambos os sexos amadores mais velhos apresentaram médias
significativas mais elevadas (p =.01; p=.05). As médias de NHR variaram entre 0,090,12; sendo significativamente superior nos cantores mais velhos do sexo masculino
(p=.01) também no [a] (Ver Tabela 4).
Para a voz cantada, as médias de f0 do sexo masculino foram entre 158-230 Hz e do sexo feminino variaram entre 240-349 Hz. Estas ultimas foram significativamente superiores (p = .00) independentemente da vogal e tarefa fonatória. As médias de jitter foram
entre 0,63-1,22. Os sujeitos masculinos, mais velhos amadores e os femininos, mais
jovens profissionais apresentaram valores acima do limiar normativo (ie. >1%). As médias de shimmer variaram entre 1,06-3,2, ie., bem acima dos valores de referência normativos de 0,5%, independentemente da vogal, sexo, idade e grau de profissionalismo.
As médias de NHR variaram entre 0,09-0,18; sendo cantores masculinos apresentaram
médias significativamente superior (p=.01 e .00) e dentro destes os mais velhos (p =.05
e .02) (Ver Tabela 5).
As médias de EMFV no sexo masculino variaram entre 40,40-73,41 ST e no sexo feminino entre 50,18-83,52 ST, sendo as maiores extensões realizadas pelos sujeitos profissionais. O vibrato apresentou médias de frequência entre [5,49-6,82] Hz e extensão
[0,28-0,59] ST. O formante do cantor esteve presente em 5 cantoras de Fado.
Medidas
acústicas

Idade

Sexo
M

F

Amador

Profissional

Amador

Profissional

Média± DP

Média± DP

Média± DP

Média± DP

[18-55[
168,45±18,96
158,70±15,25
244,65±46,81
f0 Fado [a]
[55-70]
159,84±30,53
240,11±26,14
-[18-55[
234,38±26,50
227,95±22,02
328,52±46,29
f0 Fado
[55-70]
213,66±54,56
286,49±65,31
-[18-55[
0,73±0,40
0,69±0,34
0,66±0,42
Jitter[u]
[55-70]
0,99±0,50
0,69±0,42
-[18-55[
1,71±0,89
3,26±2,35
1,63±0,52
Shimmer[a]
[55-70]
3,01±1,41
2,14±0,91
-[18-55[
0,12±0,02
0,15±0,04
0,11±0,02
NHR[a]
[55-70]
0,18±0,13
0,12±0,03
-Legenda: f0 = frequência fundamental; NHR = noise to harmonic ratio
Tabela 5: Resultados acústicos na voz cantada.

262,10±15,96
-354,17±26,97
-0,59±0,33
-1,60±0,45
-0,10±0,02
--

Resultados áudio-perceptivos
Apenas a voz cantada foi sujeita a uma análise aúdio-percetiva. Os resultados revelaram
que a média de altura tonal no sexo masculino variou entre [-54,40 e -6,31] e do sexo
feminino entre [1,60 e 30,40]. Esta diferença foi significativa (p =.00) e revelou que as
vozes masculinas foram classificadas como graves e femininas como agudas.
A média de intensidade subjectiva no sexo masculino variou entre [-3,01 e 7,06] e no
sexo feminino entre [-36,55 e -1.29]. Ie., no geral a voz cantada do Fado foi classificada
com uma intensidade fraca em ambos os sexos mas mais no sexo feminino (Ver Tabela
6).
Em ambos os sexos, as médias dos três tipos de ressonância foram menores (ie. adequada) nos sujeitos profissionais mais novos e foram maiores nos sujeitos amadores mais
velhos (ie. alterada). Sendo que a ressonância laringo-faringea foi a que obteve as médias maiores comparativamente com a ressonância oral ou nasal.
A média da coordenação fono-respiratória variou entre [25,40-78,30], sendo que os valores mais baixos (ie. adequada) foram atribuídos aos profissionais jovens e as mais
altas (ie. alteradas) aos amadores mais velhos. Em ambos os sexos esta diferença foi
significativa (p <.05). A média da precisão articulatória variou entre [19,84–71,85], com
os valores mais baixos (ie. adequada) foram atribuídos aos profissionais jovens e as
mais altas (ie. alteradas) aos amadores mais velhos. Este padrão ocorreu em ambos os
sexos e atingiu significância no sexo feminino (p =.00).
A média da rouquidão variou entre [8,77-54,10]. Os sujeitos femininos jovens profissionais obtiveram as médias mais baixas (ie. adequada) e os masculinos mais velhos
amadores as mais altas (ie. roucas). Estas diferenças foram significativas (p<.05). A
média da soprosidade variou entre [12,96-51,65]. Os sujeitos femininos jovens amadores obtiveram as médias significativamente mais baixas (ie. adequada) e os mais velhos
as mais altas (ie. sopradas) (p =.03).
A média da tensão variou entre [15,72-57,90]. Os sujeitos jovens profissionais obtiveram as médias mais baixas (ie. adequada) e os mais velhos as mais altas (ie. tensas).
Esta diferença foi significativa em ambos os sexos sendo mais acentuada no sexo feminino (p<.05). A média da astenia variou entre [12,56-54,75]. Os sujeitos jovens apresentaram médias mais baixas (ie. adequada) e os mais velhos amadores as mais altas (ie.
asténicas).

Sexo
Medidas
áudiopercetivas

Grupo profisIdade
sional

Amador

M
Profissional

Média± DP

Média± DP

Amador

F
Profissional

Média± DP

Média± DP

[18-55[
19,61 ± 20,97
17,30 ± 22,13
13,66 ± 16,52
[55-70]
24,75 ± 29,26
-14,65 ± 14,85
Rouquidão
[18-55[
37,71 ± 26,38
38,05 ± 28,39
27,21 ± 26,14
FD+PG
[55-70]
54,10 ± 26,49
-43,65 ± 35,38
[18-55[
13,70 ± 15,76
13,82 ± 18,28
12,96 ± 15,49
PC+TF
[55-70]
20,70 ± 20,19
-17,50 ± 18,60
Soprosidade
[18-55[
41,44 ± 28,46
36,73 ± 30,11
35,56 ± 31,03
FD+PG
[55-70]
46,05 ± 31,28
-51,65 ± 34,00
[18-55[
32,81 ± 25,50
22,54 ± 23,55
26,24 ± 23,41
PC+TF
[55-70]
31,70 ± 29,03
-34,30 ± 27,75
Tensão
[18-55[
40,79 ± 25,60
38,19 ± 27,84
38,68 ± 30,86
FD+PG
[55-70]
48,55 ± 32,72
-57,90 ± 34,26
[18-55[
16,81 ± 21,63
15,05 ± 19,16
12,56 ± 19,45
PC+TF
[55-70]
30,10 ± 28,88
-24,95 ± 28,51
Astenia
[18-55[
42,49 ± 28,00
39,95 ± 31,45
35,55 ± 30,84
FD+PG
[55-70]
54,75 ± 28,94
-46,00 ± 36,78
[18-55[
-3,01 ± 35,08
-4,56 ± 32,64
-1,29 ± 35,23
PC+TF
[55-70]
-4,25 ± 19,62
--15,50 ± 31,60
Intensidade subjectiva
[18-55[
7,06 ± 50,18
-3,05 ± 41,90
-4,50 ± 47,28
FD+PG
[55-70]
-4,70 ± 51,43
--36,55 ± 47,43
[18-55[
43,09 ± 23,11
40,74 ± 24,83
34,85 ± 26,17
PC+TF
[55-70]
42,65 ± 22,59
-54,75 ± 22,45
Projecção vocal
[18-55[
40,53 ± 26,96
43,98 ± 27,21
41,79 ± 28,54
FD+PG
[55-70]
52,90 ± 25,05
-65,30 ± 25,78
[18-55[
-6,31 ± 29,66
-12,38 ± 27,14
5,90 ± 34,51
PC+TF
[55-70]
-20,90 ± 20,08
-1,60 ± 26,43
Altura Tonal
[18-55[
-17,25 ± 44,21
-19,17 ± 38,45
20,14 ± 43,12
FD+PG
[55-70]
-54,40 ± 29,46
0
30,40 ± 49,56
[18-55[
45,64 ± 22,27
45,98 ± 27,07
40,40 ± 29,62
PC+TF
[55-70]
43,60 ± 20,30
-42,60 ± 24,90
Afinação
[18-55[
55,41 ± 26,66
52,91 ± 26,24
51,30 ± 28,42
FD+PG
[55-70]
61,30 ± 25,45
-68,40 ± 26,64
[18-55[
44,36 ± 24,20
43,59 ± 25,69
36,78 ± 28,75
PC+TF
[55-70]
50,50 ± 17,29
-71,20 ± 21,24
Manifestação
de
emoção
[18-55[
55,55 ± 25,51
52,73 ± 26,56
46,98 ± 28,75
FD+PG
[55-70]
63,55 ± 29,92
-82,40 ± 22,18
[18-55[
28,95 ± 24,30
24,63 ± 19,33
26,50 ± 23,05
PC+TF
[55-70]
30,85 ± 21,18
-44,15 ± 27,36
Precisão articulatória
[18-55[
43,49 ± 26,73
42,85 ± 26,66
42,14 ± 27,72
FD+PG
[55-70]
54,70 ± 27,10
-71,85 ± 29,75
[18-55[
36,15 ± 22,08
36,68 ± 25,15
32,36 ± 26,89
PC+TF
[55-70]
45,50 ± 24,47
-56,50 ± 20,03
Coordenação fonorespiratória
[18-55[
50,21 ± 26,45
49,86 ± 25,78
45,20 ± 27,49
FD+PG
[55-70]
63,70 ± 25,43
-78,30 ± 26,35
[18-55[
26,85 ± 24,27
20,29 ± 22,68
16,64 ± 21,90
PC+TF
[55-70]
26,40 ± 28,29
-33,15 ± 30,92
Ressonância Oral
[18-55[
39,09 ± 28,79
37,60 ± 26,66
33,49 ± 28,82
FD+PG
[55-70]
44,55 ± 32,12
-50,95 ± 30,14
[18-55[
19,50 ± 23,90
17,44 ± 23,67
16,24 ± 21,81
PC+TF
[55-70]
22,65 ± 26,88
-18,40 ± 28,79
Ressonância Nasal
[18-55[
34,95 ± 27,35
32,04 ± 25,88
31,13 ± 26,68
FD+PG
[55-70]
46,90 ± 26,59
-43,30 ± 29,71
[18-55[
33,29 ± 27,41
29,29 ± 28,28
25,80 ± 27,96
PC+TF
[55-70]
37,90 ± 27,67
-35,60 ± 30,29
Ressonância faringo-laríngea
[18-55[
42,39 ± 29,27
38,79 ± 27,47
35,56 ± 30,17
FD+PG
[55-70]
45,45 ± 30,53
-47,35 ± 33,69
[18-55[
50,43 ± 21,60
47,18 ± 21,72
44,81 ± 23,96
PC+TF
[55-70]
55,70 ± 17,22
-68,90 ± 18,90
Apreciação global
da voz
[18-55[
53,29 ± 19,97
51,96 ± 21,72
48,55 ± 25,08
FD+PG
[55-70]
62,35 ± 24,73
-79,45 ± 21,64
Legenda: PC= professor de canto; TF= terapeuta da fala; FD= fadista; PG= público em geral; DP= desvio padrão
PC+TF

Tabela 6: Resultados áudio-perceptivos da voz cantada.

8,77 ± 15,20
-19,04 ± 21,06
-15,30 ± 22,30
-29,41 ± 27,79
0
15,72 ± 19,76
-25,74 ± 24,09
-15,66 ± 23,02
-28,40 ± 26,90
--10,49 ± 30,18
--13,83 ± 40,03
-35,66 ± 24,33
-42,73 ± 25,29
-9,31 ± 27,75
-20,81 ± 40,08
-25,62 ± 20,63
-34,71 ± 26,45
-27,89 ± 19,92
-38,07 ± 25,61
-19,84 ± 19,76
-31,52 ± 24,40
-25,40 ± 22,50
-35,15 ± 25,40
-14,68 ± 21,34
-32,21 ± 28,32
-11,71 ± 16,78
-27,55 ± 26,94
-19,02 ± 24,65
-28,21 ± 27,43
-33,19 ± 21,51
-38,63 ± 21,72
--

A média da projeção vocal variou entre [34,85-65,30]. Em ambos os sexos as médias
mais reduzidas (ie. adequado) foram obtidas pelos jovens profissionais e as mais elevadas (ie. alterado) pelos amadores e mais velhos.
O vibrato foi identificado em 70-89% das amostras de voz. A média variou entre [40,67 e 39,50]. Os valores mais reduzidos (ie. fraco) foram atribuídos aos sujeitos femininos e os valores maiores (ie. exagerado) ao sexo masculino. Os profissionais de ambos os sexos apresentaram classificações próximo do zero (ie. adequado).
O timbre foi classificado como claro no sexo feminino e escuro no sexo masculino. O
brilho foi classificado como presente no sexo feminino profissional mais novo.
A expressão emocional foi classificada com médias elevadas (ie. ausente) nos sujeitos
amadores mais velhos e com médias mais reduzidas (ie. presente) nos profissionais mais
jovens. Este padrão foi significativo em ambos os sexos (p =.00).
As médias de afinação variaram entre [25,62-68,40] sendo que os valores mais baixos
(ie. constante) foram obtidos pelos sujeitos femininos jovens profissionais e as mais
elevadas (ie. alterada) pelos amadores mais velhos. Este padrão foi significativo
(p=.00).
A média de apreciação global da voz variou entre [33,19-79,45]. Os valores mais reduzidos (ie. excelente) foram obtidos pelos jovens profissionais e os mais elevados (ie.
desagradável) pelos amadores mais velhos. Este padrão foi significativo em ambos os
sexos (p =.00) e mais acentuado no sexo feminino (Ver Tabela 6).
Discussão
O objectivo do estudo Vocologia do Fado foi traçar o presente perfil acústico e áudiopercetivo da vos falada e cantada deste género musical à semelhança do que acontece
com o lírico, country, teatro, pop, soul, etc.
Resultados acústicos vocais de tarefas fonatórias da voz falada e cantada produzidas por
104 fadistas corroboram com os resultados áudio-percetivos da voz cantada obtidos
pelos 40 juízes.
As médias das medidas temporais da voz falada estavam no limite dos valores normais.
A média de TMF foi geralmente inferior aos 20 segundos, isto é indicativo de ineficiente coordenação entre os sistemas respiratório e fonatório (Mendes & Castro, 2005;
Mendes, Guerreiro, Simões & Moreira, 2013). Estes dados parecem estar de acordo com

os dados áudio-percetivos, que embora sejam sobre a voz cantada, também identificaram coordenação fono-respiratória alterada.
A média do índice S/Z esteve entre 1,0-1,4, ie. também no limiar normativo, indicativo
de “…comportamento vibratório anormal das pregas vocais ou encerramento glótico
incompleto…”, podendo existir redução na capacidade de sustentar a fonação e um escape de ar (Mendes & Castro, 2005). Estas duas últimas hipóteses são corroboradas pelo
TMF reduzido e classificação áudio-percetiva da voz cantada como soprada, respectivamente.
A média das f0 das tarefas fonatórias da voz falada e cantada foram significativamente
diferentes para o sexo masculino e feminino, e foram corroboradas com as classificações de altura tonal grade agudo pelos juízes, respetivamente, como era espectável, demonstrando a robustez do estudo.
As médias das medidas de perturbação jitter, shimmer e NHR para ambas as vozes também estiveram no limite ou acima dos valores normais, especialmente para os sujeitos
amadores mais velhos. Estes dados foram corroborados com as classificações áudioperceptivas de voz cantada rouca, soprada e tensa. Estes resultados podem ser indicativos de irregularidades das pregas vocais devido a esforço e fadiga resultando em variações de massa, tensão, actividade muscular e neuronal.
As médias de EMFV variaram entre 40,40-73,41 ST no sexo masculino e 50,18-83,52
ST no sexo feminino, sendo as menores extensões realizadas pelos sujeitos amadores.
As medidas representam os limites fisiológicos do sistema laríngeo que como em qualquer actividade neuromuscular necessita de ser praticada e melhora com o treino auditivo e exercício profissional (Ishii, Arashiro & Pereira, 2006). A amostra de 104 fadistas
revelou reduzida formação e prática em música e canto. Estes dados também corroboraram com dados áudio-percetivos de afinação alterada, mais marcada nos amadores.
O vibrato é uma característica deste género musical. Acusticamente, a média de frequência variou entre [5,49-6,82] Hz e extensão [0,28-0,59] ST. Áudio-percetivamente
foi identificado em 70-89% das amostras de voz e julgado como fraco nos sujeitos femininos e exagerado no sexo masculino. Os profissionais de ambos os sexos apresentaram classificações adequadas, ie. de estabilidade.
O formante do cantor foi identificado em 5 sujeitos (N=104). Este resultado corrobora
com a reduzida intensidade subjectiva e projecção vocal identificadas áudioperceptualmente na maioria dos fadistas, à excepção dos profissionais. Este formante é
um pico de energia próximo dos 3000 Hz que resulta da cavidade de ressonância na

epilaringe criada com abaixamento da laringe e alargamento da faringe. Esta manobra
de canto é frequente nos cantores líricos masculinos. Os cantores fadistas tendem a usar
a manobra vocal de estiramento e lateralização do pescoço obtendo uma ressonância
laringo-faríngea com qualidade vocal rouca e soprada, característica deste género vocal.
Por último, o timbre e a expressividade emocional foram características identificadas
na voz cantada produzida por jovens profissionais femininos. Este grupo também foi o
que teve melhor apreciação global na voz cantada Fado.
Os resultados deste estudo caracterizam a voz falada e cantada do Fado em termos acústicos e
áudio-percetivos. Revelam as vozes mais apreciadas. Identificam a necessidade de formação
musical, treino auditivo, técnica vocal e prática profissional de modo a optimizar estas características e minimizando os esforços físicos e fisiológicos necessários a qualidade de performance
vocal do Fado.

Conclusão

O perfil acústico (áudio-percetivo) vocal do Fado é caracterizado por frequências fundamental (altura tonal) grave e intensidade (subjetiva) fraca, medidas de temporais (coordenação fono-respiratória) e perturbação (rouquidão/soprosidade/tensão) no limiar
normal vocal, ressonância laringo-faríngea, vibrato presente e formante do cantor raro
(projeção vocal). Sendo a voz jovem feminina profissional a mais apreciada. Estes resultados tem aplicabilidade pedagógica, clinica, artística e científica.
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A VOZ NO PALCO POLÍTICO, NO CIDADÃO E NO TEATRO DURANTE UMA
DITADURA
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Introdução

A voz é o principal veículo de comunicação entre os seres humanos? Em caso afirmativo,
será um veículo isoladamente de outro meio de expressão? E o discurso será uma expressão
de ideias que resulta apenas da verbalização ou haverá toda uma uma relação entre voz e corpo que não resulta apenas de uma construção consciente?
A minha comunicação não pretende apresentar uma tese concluída mas, antes, lançar desafios
aos investigadores que, como eu, se interessam pelo papel da sociedade nas alterações à performance e vice versa.
Devido ao tempo e espaço disponibilizados, também não haverá lugar a dissertações
longas sobre cada um dos campos que de seguida apresento e que se revelarão sinápticos.
Contudo, procurarei tornar o mais claros possíveis os dados que articularei para que
no final possa haver uma inferição a título de conlusão.

1 – Voz e Sedentarização

Creio que podemos assumir como evidente o papel da voz na origem ou, pelo menos,
na evolução do processo de sedentarização do Homem.
O cineasta e cinetista Jean-Jacques Annaud, no filme de 1982 La Guerre du Feu, – o
único filme, até à data, rigoroso o suficente para poder ser considerado como fonte de estudo
– apresenta a tríade barthiana residual/emergente/transitivo, no que diz respeito ao phenomenon do fogo: um dos clãs apenas consegue obtê-lo através do furto; outro consegue conservá-lo e um terceiro consegue “produzi-lo”.

Mas a mesma tríade surge também na questão vocal. Enquanto o 1º clã apenas emite
grunhidos, o segundo já articula algo próximo dos fonemas e o terceiro comunica literalmente
com palavras.
Através do movimento migratório, promovido pela fuga, observamos ainda que, consoante a cintura geográfica da qual cada clã provém, as diferenças entre o tipo de corpo e dos
sons emitidos são assinaláveis: enquanto o primeiro clã é mais tosco e robusto, o segundo, que
já articula fonemas, tem um físico mais fino e o terceiro apresenta linhas elegantes além de se
enfeitar com argila e ossos de animais.
Estas diferenças entre cinturas geográficas, podemos inferir, têm um papel interventivo na sonoridade de cada povo e aqui surge a primeira sinapse: para além das já conhecidas
diferenças entre a língua grega e a latina, bem como da forma em que derivaram na língua de
cada nação, existe uma palavra que é diferente em todas as línguas do ocidente: a palavra
“copo”.

Português – copo
Inglês – glass
Alemão – tasse
Francês – verre
Italiano – bicchiere
Castelhano – vaso

Se abordo este caso isolado não é por mero exercício filológico mas, antes, para ilustrar com um exemplo claro que os fonemas são afetados não apenas pela constituição física
mas, também, por influência do próprio meio bio-político-sócio-psicológico.

2 – Ethos, pathos, logos

O papel da evolução da prática política na modulação da voz, devido às alterações de
comportamento que daí advêm, afigura-se-me como inquestionável.
A evolução da comunicação oral evoluíu de modo adequado e adequante a cada momento da História. Quando o Homem começou a construir e defender ideologemas, surgiu o
discurso. O discurso pode ser inclusivo ou excludente, consoante sustente ou se oponha a determinado sistema ou ideologema.
Na sua obra sobre retórica, Aristóteles distinguiu três formas de argumentação:
- argumentação baseada no caráter do orador (ethos);

- argumentação baseada no estado emocional do auditório (pathos);
- argumentação baseada nos argumentos propriamente ditos (logos).
Estas três formas de argumentação permitem inferir que, são contemplados o caráter,
o estado emocional e a argumentação lógica propriamente dita, então estes três âmbitos são
também afetados na receção o que implica que haja uma alteração comportamental e, por
consequência, na performance vocal/oral.
Dito de outra forma, a “instrumentação” discursiva tem repercussões no sujeito recetor do discurso.
E aqui começa a ficar, creio, mais clara a condução do meu raciocínio.
Se há um discurso excludente mas há uma massa aderente, essa massa aderente irá
funcionar como “vigilante”, i.e., como vigilância panóptica conduzindo à repressão comportamental da massa não aderente, conforme podemos verificar no estudo de Michel Foucault,
Vigiar e Punir.
Terá essa vigilância, a longo prazo, consequências na articulação fonética ou na extensão vocal dos cidadãos e, por consequência, dos performers artísticos?

3 – A voz e o corpo

Observemos por momentos as diferenças da relação com o corpo, do ocidente católico, e dos povos africanos, árabes e indianos.
É recorrente ouvirmos a ideia de que os povos africanos, chamados “de cor”, árabes e
indianos têm “uma voz mais potente”, uma “voz melhor”, têm “mais ritmo” ou “dançam melhor”, comparativamente aos povos da Europa Ocidental.
Chamo a atenção para o facto de, se nas culturas africanas e orientais, a cultura e relação com o corpo, bem como o “paganismo” dos cânticos religiosos, sempre – ou quase sempre
– foi pacificamente integrada na sociedade e nos atos culturais, permitindo que se mantivesse
uma ligação direta entre o corpo e a voz, na Europa Ocidental o mesmo não se verificou.
Desde a ditadura da moda que impunha o uso de espartilhos e rigidez do tronco no
comportamento social, até aos próprios rituais de cerimónia, tudo conduzia a uma dissociação
entre corpo e voz, i.e., quer se tratasse de um código imposto pela moda, pela religião ou pelos bons costumes, a cultura do corpo era baseada na camuflagem do mesmo e na pouca ou
quase nenhuma manifestação do mesmo.
A opressão do difragma e a rigidez imposta à zona ilíaca, e.g., atrofiavam a sonoridade
vocal conduzindo a uma busca de outras fórmulas e resultados, elitistas, é certo, como o bel
canto ou o canto gregoriano. Procurava-se assim um encontrar um modo em que a voz se pu-

desse manifestar afastando-se da ideia de “natural” por este modo ser associado a povos “não
civilizados”.
No entanto, o aquecimento vocal sistematizado pela Professora Doutora Maria João
Serrão, em 1986, para a turma que integrei do Curso de Teatro/Ramo Actores e Encenadores,
veio provar que, não só a libertação e utilização do diafragma, da zona pélvica e da lombar
resultava numa amplitude maior da chamada “voz natural” com, inclusive, potenciava a amplitude do chamado “canto lírico”.
Por aqui podemos verificar como a relação corpo/voz configura equações com resultados diferentes conforme os códigos de conduta. Creio que é nessa liberdade do corpo que
reside o “maior alcance” vocal dos ditos africanos, árabes e indianos.

4 – Ditadura e voz

Partindo da relação anterior e das suas consequências, que papel terá então, na voz
falada, uma ditadura exercida durante, e.g., 47 anos?
A voz do palco político é, conforme já foi referido em vários estudos, construída e projetada para tornar eficaz um discurso que veicula ideologemas mas também que veicula o medo.
No caso concreto de Portugal, durante o Estado Novo, podemos encontrar os discursos
de Salazar, – https://www.youtube.com/watch?v=wllgcVwtKxo – uma construção tímbrica e
de volume que, a par da já referida tríade ethos/pathos/logos, funcionava de modo manipulador para os cidadãos. Estes últimos dividiam-se entre os que, numa liberdade ilusória, exaltavam o Chefe de Estado, enquanto que outros, por serem da oposição e viverem não só com os
fantasmas dos concidadões delatores mas com a própria PIDE, se pronunciavam às escondidas
e “entre dentes”. Paralelamente havia a “liberdade” em palco ou na tela da voz cantada de
Amália Rodrigues – https://www.youtube.com/watch?v=W9scTJdZI20 – ou da voz falada, a
plenos pulmões, desde que não interviesse em temas políticos e económicos –
https://www.youtube.com/watch?v=21NGcr9N0Ts –.
Nesse sentido podemos dizer que, uma ditadura encerra sempre dos períodos de maior contrate entre a voz no palco político, a voz do cidadão e a voz na performance artística.
Quer pela via do medo ou da censura, há alterações “físicas” numa língua que são mais
ou menos profundas e/ou evidentes conforme a duração de cada ditadura em determinado
espaço geográfico.
Podemos notar diferenças fonéticas profundas entre o português ibérico e o português
do Brasil ou de Angola, por exemplo, que se devem, não só mas também, ao facto de, a dita-

dura do Estado Novo ter durado 47 anos durante os quais a comunicação entre os opositores
(uma massa maior do que se julga) ter sido mais “átona”, ou seja, “entre dentes”, enquanto
que a voz politíca e a artística se mantinham tronantes ou, pelo menos, fortes.
Curiosamente também as línguas dos países de leste – Rússia, Ucrânia, Moldávia, por
ex. – têm uma sonoridade mais “átona”. Curiosamente porque se trata de países que também
viveram sob ditadura durante várias décadas.

Concluindo

Mais do que uma conclusão, gostava que este epílogo fosse tomado, tal como referi na
introdução, como um desafio para investigações futuras sobre a relação entre Teatro e Sociedade ou, neste caso, Voz e Sociedade.
Apenas termino inferindo que, tal como a sedentarização, a cintura geográfica e necessidades ou métodos para sobreviver, também a voz tem um relação direta com a forma
como se vive em determinado período sócio-político. Relação essa que, de modo empírico da
minha parte mas passível de ser estudado mais a fundo, resulta na menor ou maior amplitude,
menor ou maior alcance, menor ou maior extensão, conforme o corpo tem que obecer às condutas impostas pela mente do próprio ou pelo medo.
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OLD PATTERNS AND NEW PATTERNS OF THE VOICE AND THE
BODY
CRISTINA BENEDITA5 WITH THE COLLABORATION OF EVA TREMEL6
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa

As part of this communication, I have arranged a live stream Skype performance exchange between myself in the conference venue in Lisbon (Portugal) and Eva Tremel in the kitchen of her
house in Apeldoorn (Netherlands). Eva Tremel is a dance performer and voice/music expert
who has been collaborating with me for a number of years on ideas and practices about body
and voice, crossing over old and new working methods.
The performance had the duration of seven minutes and was a combination of live performance
and skype communication, where we both used scores for: movement and voice, rhythmical
sound - either vocal: humming, singing or making noises vocally -, percussion, objects and
movement forms connected to sounds. To present and analyse concepts and processes of this
project, we made seven minutes for the talk, so to have similar ways of dealing with both parts
of the presentation.
This communication-performance is about the possibility of using old patterns within new
knowledge, through the reformulation of information, using the body and the voice. The two
locations became two different stages for the presentation and reflection, made through a direct
confrontation between space, technology, live communication, image and sound (live and
skype), with the actual presence of the voice and the body in the theatre/conference venue (live
performance) and in the kitchen (skype).

5

Choreographer/Theatre maker, singer and teacher. Studied Music and Dance at Lisbon Conservatory, and Dance Faculty.
Graduated in EDDC/ArtEZ Arnhem, Netherlands. Vocal Dance and Vital Movement Integration with Patricia Bardi. Master in
Communication and Arts, Faculty of Social and Human Sciences of Nova-New University of Lisbon. PhD Student in the same course
and institution.
6
Dance Teacher for the BA program in ArtEZ Arnhem, Netherlands, in Kunstbedrijf Arnhem and in Markant Apeldoorn. Taught and
guided projects in C.E.M. in Lisbon. Studied Music and Dance in Germany and Austria/Orff Institute Salzburg. Graduated in Dance
at EDDC/ArtEZ, Arnhem, Netherlands.

The body-voice
“No one yet has determined what the body can do”7. (Espinosa, 1992) This affirmation reflects
part of this project as life as art/art as life manifesto about being in the present moment. The
body is trespassing the world, the world is trespassing the body (one is the other). “…what is the
limit or beyond it, we don’t know - we can go in an endless quest for knowing what the body
can do.”8 (id., 1992)
The body, or as we refer in this project, the body-voice, is underestimated in many areas of
knowledge. However, aspects of sensing, moving, emotion and feeling can be understood as a
challenge to the enrichment and integration of oneself. Espinosa refers to the essential relation
and to the in-between transition that each one of us has in the experience of the world, emphasizing the composition of these meetings in a never-ending-relation experience of the bodyworld expression (ibid. 1992).
Body and voice can be non-verbal communication, through body presence and body language,
and verbal communication through words and singing, body resonators or a base for sourcing
sounds. In considering the concept of body construction, with variable identifications and meanings that are relevant in this contemporary time; the perception of the body as reference and
processing, as object and subject, simultaneously, is not reduced to a mere object or thing, or to
an over-power treatment by politics and science.

As each one of us, through her/his life history, unique and social, has a particular way of agency, embodiment and update of these 'experiences', while creating for oneself each own daily body, actress/actor, in
the construction of their ‘subjectil body9 built from the (de)construction and (re)construction of that daily
body, will also possess her/his own ‘subjectil body’, overflowing personal and unique physical actions,
creating a personal acting technique that only will exist in its full form in the moment of the scene. (Ferracini, 2006) 10

To be able to feel, sense and move the body, in the first person’s experience and, simultaneously, to act as an observer, watching what one does for a scientific purpose, is a difficult task. But
it makes us engaged to it, with our unique capacity, as this subjectil body, to renew itself inside
an overflow cycle.

7

Author’s translation.
Author’s translation.
9
Term used by Renato Ferracini in Corpos em Fuga, Corpos em Arte (2006).'Subjectil Body' is, at the same time, subject and object
of the action - a body that builds an eternal recreation and reformulation of concepts, reviewing them and reflecting on the start,
restart and continuing into innovation. In this ‘new’, reorganizes and finds the difference that makes a constant shifting. Renato
Ferracini is an actor-investigator on Collective LUME Teatro in Campinas, S. Paulo and is a Professor in the Art Institute of Unicamp - University of Campinas / S. Paulo, Brazil.
10
Author’s translation.
8

Our sense of self, within our sensorial and kinaesthetic11 processes, has given us immediate
feedback of our tuning and presence on stage. Capturing the signals that accompany the bodily
activity trigger the perception and states which are “ours”.
Body ownership gives us a sense of being alive. Movement, action, touch and rhythmical gestures generated by one’s own body gives us a sense of agency12. Our voices ensure a speech
(talking, singing or experimenting noises and rhythmical sounds) coming from inside of the
body.
Listening gives us a sense of depth of our position in the world. Listening requires making contact with a state of heightened awareness embedded in a tuning practice that Eva and I have
shared over the years. Listening goes beyond an external codification - or an experiential point
of view of the body - and has, for us, a voice rooted in personal biographical aspects.

Old and New Patterns
Mabel E. Todd13 exposed this relation of the sensorial perception with thought, as experience
through physicality and, in special, through the proprioceptive system14. The practice of attention and listening brings us to the present moment, with or without moving. There is a capacity
of integrating the brain maps with the idea of a sensorial physical reality (Todd, 2008). In the
moment-to-moment of improvisation, this situation moves all the embodiment, mental and circumstantial aspects, to give some answers and living in the present. This presence brings the
individual to a sensation of freedom associated to a flow and recognition of life happening in
relation and connection with the whole.
We had several skype meetings, before this conference, improvising with voice and dance, once
11

According to Susan Leigh Foster (2011), Kinaesthesia is a term coined in 1880, starting an investigation that established the
existence of sensory nerves in muscles and joints, providing awareness, perception and body movement attitudes. The meaning of
the term has come to change over the 20th century, being replaced by proprioception in neurology investigations, focusing more
on spinal arches of the cord system that is seamlessly fit in relation to gravity, and then as perceptual system summarizing information of the position of the joints, muscle strain and orientation in space. This is extended to joint information with all systems
and with how brain areas feel the motion and still experience the emotional, social, cultural values, adding to data on the 'mirror
neurons' functions. Known as mirror-cells, they are neurons that trigger when an animal performs a certain act, from observation
of other animals (usually of the same species) to do the same act. These neurons mimic the behaviour of another animal as if it
were the other, and then, carries out this action. We humans, can be observed activity with the presence of mirror neurons in the
premotor cortex and the inferior parietal lobe. Some scientists consider this cell type as one of the most important discoveries of
neuroscience, believing it to be of crucial importance in imitation and language acquisition. Susan Leigh Foster's is a choreographer, researcher and professor at the World Arts and Cultures Department of the University of California, Los Angeles.
12

The sense of agency or sense of control refers to the subjective awareness that one is initiating, executing, and controlling one's
own volitional actions in the world (Jeannerod, 2003: 1-15).
13

Mabel Elsworth Todd (1880-1956) was known for being the founder of what became to be called as Ideokinesis: a form of somatic education that began in 1930 between dancers and health professionals in the United States of America. This technique uses
visual images creative, active relaxation and consciousness to create a refined muscle coordination.
14

Proprioception is divided into three organizations: kinaesthetic system, vestibular system and visceral system. By acting together
with all other senses, proprioception serves to guide our reaction to the outside world in terms of movement approach, or removal of
objects, giving us the idea of space and time. The proprioceptive system is responsible for the individual awakening as an organized
unit when it moves. This information was obtained in Somatic Practices, Kinaesthetic and proprioception, within the graduate
program of the European Dance Development Centre (ArtEZ - Institute of Arts) in Arnhem, the Netherlands, with teachers such as
Mary Overlie, Eva Karczag, Mary O'Donnell Fulkerson, Tony Thatcher, Martha Moore, Benoit Lachambre, Jennifer Lacey and Lisa
Kraus.

or twice a week since June of this year (2016). We were testing and experimenting with movements, dances and actions, bringing something new, beyond an open structure. We (re)phrased
our movements and pathways while we searched for memory and consistency. It did not feel
habitual - as habit or a hard repetition. It was made with rigor, tuning the movements, engaging
profoundly with body awareness, through emergent15 improvisation, in a constant reflection and
thinking with the body. A shared experience, either talking, dancing and singing within time and
spatial frames, engaged thinking through making, getting into asking questions and finding solutions that emerging from the body movements and vocal sounds, and so building layers of
meaning and creating guidelines for the work. Ideas were coming from in-the-moment thought
process while we moved or sang, building a composition between old and new knowledge.
More than composing, we were reorganizing sequences and forms, shifting to the circumstances, selecting moments, rejecting others, and creating new structures.
Emergent Forms (…) appear when there is enough order in the interaction of components to sustain a
recognizable pattern and enough freedom to continuously integrate and adapt to new information. This
condition is a delicate balance, defining the lifespan of a form before it dissolves or collapses. (…) Once
we identify forms that emerge out of the improvisation, we use them as frameworks for development.
Over time, an ensemble builds the capacity to identify recurring patterns of development. (Sgorbati 16,
2013)

We tried to conceive the concepts in an empirical way. Things were felt and tried in a primordial state, in a lived experience and free from previous interpretations. The comprehension of
thought was made through experience. Every time one would repeat an action, one had more
ideas, sensations, understanding, awareness and recognition of the whole and of details. It is a
proposal of relationship between old and new patterns, as trespassed elements and fragments of
the whole, being the whole.

15

Emergence is a phenomenon or process of forming complex patterns from a multiplicity of simple interactions. The concept of
Emergence is usually associated with the theories of Complex Systems: a set of parts connected in some way and in interrelation
between them. Thus, to characterize a system it is necessary not only to know the parts, but also the modes of relation between
them. This generates a stream of non-trivial information to investigate, with a series of consequences and emergent properties
(Johnson, 2003).
16
Susan Sgorbati is a choreographer, artistic director and dancer. She teaches at the Dance Faculty Bennington College, Vermont,
coordinating interdisciplinary courses with biologists, musicians, visual artists and Anthropologists. She is in continual investigation
about the relation between dance, improvised music and systems of complex relation between emerging arts, social sciences and
philosophy, that she nominated as Emergent Improvisation (EI).

Limits
You can’t have the view of a video camera while performing. But there is a perception of the dance that
happens from within that makes use of this point where sensation and perception meet. You have to
choose to accept it as a valid perception to make choices based on it - difficult when vision is so dominant
and felt reality so suspect. (Rethorst, 2012: 137)

Communication through skype, face to face, camera in front of camera, put us in a situation of
dealing with limitations that the communication through the internet impose. Those limitations
were such as: not being in the same place, dealing with 2D images on screen, differences in
sound perception, looking off screen - while performing - searching with our multiple sensorial
perceptions.
These were questions that arose:
-

How to communicate states of sensing in a body through the flatness of the screen?

-

How to include hearing that is condensed from 360˚ orientation to a sound speaker?

By accepting the limits and relating to what is there, we started to organize them as proposals
resulting from restrictions, opening many possibilities. This led us to: framing angles, following
patterns, either intuitively or through previous discussions about concepts and clusters of information such as:
1. silence is another part of sound/stillness is another part of moving - Meredith Monk17 in interview (Reed, 2009);
2. melodies that came out in improvisations made before - humming revealed in a domestic task
at the kitchen or walking up the stairs, for instance, and afterwards relating to Meredith Monk’s
Walking Song18, inspiring us to go further in that track;
3. rhythmical based on Sainkho Namtchylak’s19(2009) empowerment of the voice in order to
find a percussive voice as a response to movement, visual, hearing, kinaesthesia and spatial
resonances;
4. old Syrian melodic composition known as the oldest composition or song, from c.1400 BC,
17

Meredith Monk is a composer, singer, director/choreographer and creator of new opera, music-theatre works, films and installations. Recognized as one of the most unique and influential artists of our time, she is a pioneer in what is now called "extended
vocal technique" and "interdisciplinary performance." Monk creates works that thrive at the intersection of music and movement,
image and object, light and sound, discovering and weaving together new modes of perception. Her ground breaking exploration
of the voice as an instrument, as an eloquent language in and of itself, expands the boundaries of musical composition, creating
landscapes of sound that unearth feelings, energies, and memories for which there are no words.
18
https://www.youtube.com/watch?v=P8r4eHM8Zlk
19
Sainkho Namtchylak is an experimental singer, born in 1957 in a secluded village in the south of Tuva. She has an exceptional
voice, proficient in overtone singing; her music encompasses avant-jazz, electronica, modern composition and Tuvan influences. In
Tuva, numerous cultural influences collide: the Turkic roots and culture it shares with Central Asian states, Xinjiang Uighur, Bashkortostan and Tatarstan; the strong Mongolic cultural influence and traditions it shares with Mongolia, Inner Mongolia, Buryatia
and Kalmykia; the cultural influences from the various Siberian nomadic ethnic groups such as Samoyeds, Yeniseians, Evenks and
from the Russian Old Believers, the migrant and resettled populations from Ukraine, Tatarstan and other minority groups west of
the Urals. All of these, to extents, impact on Namtchylak's voice, although the Siberian influences dominate: her thesis produced
while studying voice, first at the University of Kyzyl, then in the Gnesins Institute in Moscow during the 1980s focussed on Lamaistic and cult music of minority groups across Siberia, and her music frequently shows tendencies towards Tungus-style imitative
singing.

The Hurrian Hymn20, giving us the possibility to get into ‘inventing’ or organized vocalizations
from these five note original phrase;
5. improvisation as an old thing - as for example, in Folia21 - getting around some fixed or referential melody or little musical phrase - getting into new ground;
6. angles of the room, limitation and patterns reduced to the skype video camera space/frame,
zooming the perspectives, opening or closing movement, sound and space with those limits and
limitations; to see and hear could fall short of limits or could go beyond the boundaries imposed, going further our frontiers, forcing them to increase the potential and expanding;
7. 2D dimension/being connecting through the internet/not sharing the same 3D space;
8. building scores with loop forms and derivations; these reoccurring events give the possibility to
improvise around memories without fixing them, but still allowing paths to be add that suggest new
patterns.

9. having a playful quality and a relation to the listening of own sounds and surroundings and
the other’s sounds and surroundings;
10. using the environment of each physical space where each one was, we used distinct places
within our houses to try out: kitchen, room, door frame, stairs, yard, garden, attic;
11. using references and inspiration/experience. Jim Fulkerson, as our music composition teacher, always recommended not escaping from references but following the artists through what we
are interested in;
12. taking John Cage’s automatic composition Water Walk22 as inspiration for using any
sound/noise with a clear presence and self-confidence;
13. a diverse perspective of vocal movement integration23;

20

For more information, see and hear: https://www.youtube.com/watch?v=QpxN2VXPMLc and
https://www.youtube.com/watch?v=viMbnj_Ei2A
21
Improvisation most likely was a common practice throughout Middle Ages. Gregorian chant melodies probably being composed
in the course of performance simply by using the tonal material of the various church modes. In the later Middle Ages, as one or
more voice-parts were added to the single voice-part of the plainsong, the new part frequently was a melody moving at a certain
interval (distance) from the original melody (...). During the Renaissance (1450-1600), when instrumental music gained new importance, the improvisation of melody (rather than harmony) became an important practice. One of the more common practices
was the improvisation of variations on a continuously repeated bass figure (OSTINATO), especially on such well-known bass patterns as the FOLIA, PASSAMEZZO and ROMANESCA. (Ammer, 2004: 190)
22
Water walk was a performance made by John Cage for the first time on television on the popular North American TV show I've
Got a secret, on the 24th of February 1960. The concept of a musical performance consisting of everyday sounds was clearly a
revolutionary idea, and a bold movement to demonstrate on a program designed for mass entertainment rather than avant-garde
music More information: http://sound-art-text.com/post/29753771316/john-cage-water-music
23
Cristina Benedita studied Voice and Vital Movement Integration with Patricia Bardi in Amsterdam. This method allies anatomical
knowledge and body-mind work, integrating the sound of voice while dancing. Patricia Bardi teaches and performs throughout
Europe and USA and maintains a private practice working with children and adults. Her certification program in VMI Somatic
Practice combining Vocal Dance, Voice Movement Integration & Vital Movement Integration Bodywork, in Amsterdam. More
information: http://www.patriciabardi.com/

Voice on (a domestic) stage

We dealt with many diverse situations, and still do, every time we intend to relate to performance, either being with ourselves, with that feeling of oneself in a very optimal and creative
live presentation, or as an ongoing everyday state, enlarging it while on stage.
What does it mean “to be on stage”? To put ourselves on stage, to have a speech, talking or
singing, in an environment nurturing the voice?
What is the difference between being on a theatre stage and to be at home, in the kitchen, performing, having a presentation through skype? Is it different than both connecting through
skype, house to house, even if we denominated it ‘a performance’ and record it? Is the domestic
environment a better place for researching or can it happen at any prepared place and time?
Researching while performing was good for our project, and being present at the Voice on stage
conference added information to it. The connection and the communication were the main vehicle for relating old patterns to new patterns of the voice and the body.
What is being revealed trough this project is that the state of wonder, the zone, the manifestation
of a mood in the everyday, needs an expansion into awareness to be ‘in tune’ with(in) the body.
“I think there’s a state of dancing, like there’s a state of sleeping, or a state of shivering. Some people
have a shyness about entering that state, but everybody does it sometime. Often, at parties, people drop
their shyness and enter a dance state. And when I’m in a dance state, the movement that comes out
through me enchants me. It can be very simple movement, but it always comes with a sense of wonder,
and as one of life’s more delicious moments.” (Forti, 1974: 108-109).

Conclusion
In our project, we’ve been paying attention to space-time through detailed (zooming) audition.
It is an embodied listening, including the whole scene inside and around us.
In improvisation, what happens in the body contributes to what happens in thought and viceversa: thought influencing the body. It is a sea-saw of a complex experience in constant interaction, while choosing and comparing. In this dimension of being, we are bodies adjusting to the
flux, articulating registered information with the impact of reality. The body, to exist, compares
what it feels to an old pattern, or known one, to achieve another similar one (Katz24, 2005).
Streaming through the internet, as a way of opening a portal, allowed new connections, resources and communication for an immersive performance, state or relation with ourselves as
artists and human beings. This brought up the context of life as art/ art as life, closer to skills
and behaviours in everyday life for body voice research.
24

Helena Katz is graduated in philosophy and music. She studied mathematics, and was always interested in biology and medicine.
She is one of the most recognized dance critics in Brazil, writing on cultural journalism area, specialized in dance since the 70s. She
is a Professor and Faculty Coordinator in Communication and Body Arts at PUC / S. Paulo (Pontifical Catholic University), Brazil,
developing a research in the field of Cognitive Science.

“Each step is a new step” became our mode of being meditative, present, alive, expanding into a
state of self-consideration and self-knowledge. This relates to curiosity and to discover; unravelling the unknown into the known.

You can't erase history it is engraved in deep patterns in our physical and collective memory. But you can
re-invent it and by considering each step as a new step you might find the small openings that turn repetition into invention. Letting go of what we know and of what we have assembled over the years and with
what history has provided us. However, at the same time, and without letting it vanish completely. (Reed,
2009)
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COMPOSIÇÃO CORPORAL, POSTURA E PRODUÇÃO VOCAL
DÉBORA FRANCO
Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Leiria

Resumo

A qualidade vocal é um importante veículo de informação sobre a composição corporal.
O índice de massa corporal (IMC) revelou ter efeito significativamente positivo no parâmetro harmonic-to-noise ratio (HNR), e a massa livre de gordura (MLG) revelou efeito significativo na intensidade vocal. Falantes com maior quantidade relativa de MLG e
de massa gorda (MG) parecem apresentar pior eficiência glótica, com maior ruído associado ao sinal acústico periódico e com menor intensidade vocal. Para além destes efeitos, as características de composição corporal podem influenciar adaptações posturais
que o falante passa a assumir ao longo do tempo, com impacto na dinâmica glótica.
Atendendo a que falantes com níveis elevados de MLG e de MG têm pior eficiência
respiratória, poderão adotar a extensão da cabeça para aumentar a permeabilidade do
trato respiratório superior e desenvolver adaptações da postura da coluna. Em indivíduos com elevado IMC, haverá a tendência para a retificação das curvaturas da coluna
ou a sua acentuação à medida que a adiposidade aumenta. Com a cabeça em hiperextensão, haverá descida da mandíbula com impacto na qualidade das vogais produzidas,
nomeadamente valores de primeiro e terceiro formantes (F1 e F3) elevados, na vogal
[u]. Assim, verificou-se que o aumento da lordose cervical aumentará a cifose torácica e
o índice cifótico (IC). Inclusivamente, estas variáveis posturais revelaram diferenças
entre falantes normais e disfónicos.

Enquadramento teórico

A variabilidade de qualidades vocais e o desafio imposto na reabilitação de vozes patológicas vêm despoletando um desafio ainda maior: a compreensão da influência
das características físicas intrínsecas ao indivíduo na produção vocal. A qualidade vocal
engloba informação importante sobre características físicas, psicológicas e sociais do
falante (Laver, 1980). Segundo Laver e Trudgill (1979), os aspetos extralinguísticos da
qualidade vocal estão fora do controlo por parte do falante, incluindo-se aqui as propriedades físicas do aparelho vocal, nomeadamente o tamanho, a configuração e o tónus
muscular. Assim, a compreensão da interconexão entre composição corporal, tipo morfológico, postura, trato vocal e qualidade vocal é de extrema relevância na área das Ciências da Fala.
A qualidade vocal é entendida como um som (ou sequência fonética) audível realizado pela atividade laríngea a qual deve ter uma eficiência máxima para que percetivamente, o ouvinte a julgue como agradável e eficaz, e o próprio emissor se sinta confortável na sua emissão, quer anatomofisiologicamente, quer percetivamente. Uma voz
com qualidade significa que os segmentos fonéticos são produzidos no seu espaço articulatório característico. Qualidade vocal, com base no exposto, é o resultado de um conjunto de características constantemente presentes na produção de fala de determinada
pessoa (Laver, 1980).
As características dimensionais e proporcionais de um determinado indivíduo estão associadas aos tipos morfológicos, que se relacionam com a dinâmica postural do
indivíduo. As características de composição corporal também podem estar relacionadas
com a qualidade vocal (Bortolotti & Silva, 2005; Da Cunha et al., 2011; Fitch & Giedd,
1999; González, 2004; Hamdan et al., 2012; Hamdan et al., 2013).
A composição corporal é o estudo das diferentes componentes químicas do corpo humano. A sua avaliação permite a quantificação de grande variedade de componentes corporais e a quantificação das suas diferentes massas, correspondendo ao peso corporal total. As suas quantidades variam de indivíduo para indivíduo e conforme a sua
idade, sexo e estado físico (Heymsfield et al., 1997).
Existem vários modelos e técnicas que permitem a avaliação da composição
corporal. O nível de composição corporal corpo inteiro considera a dimensão corporal, a
sua forma e as características físicas, podendo ser descritas por várias medidas como:
estatura, massa corporal (MC), IMC, comprimentos de segmento, diâmetros corporais,

circunferências, pregas adiposas, área de superfície corporal, volume corporal ou densidade corporal (DC). A composição corporal pode ser estudada como a soma de dois
compartimentos, onde a MC é igual à soma da MG e da MLG. À medida que mais
componentes são medidos, os métodos tornam-se mais precisos. Neste trabalho foram
medidas diversas variáveis antropométricas para a caracterização da composição corporal.
Por outro lado, o somatótipo é um método de investigação fundamental em antropologia, usado para estudar dimensões e proporções morfológicas em indivíduos vivos. De acordo com um conjunto de características morfológicas, pode-se integrar um
indivíduo num determinado tipo morfológico (Carter & Heath, 1990; Vieira & Fragoso,
2006), sendo a sua determinação efetuada atendendo a uma série de três dígitos: (a) o
primeiro diz respeito ao endomorfismo ou grau relativo de adiposidade; (b) o segundo
relaciona-se com o grau de desenvolvimento musculo-esquelético; (c) o terceiro referese ao ectomorfismo ou grau de desenvolvimento de comprimento ou linearidade (Carter
& Heath, 1990). O somatótipo fornece informação sintética sobre a constituição física
do indivíduo, permitindo chegar a conclusões acerca de eficiência motora (SterkowiczPrzybycień, 2010), mas nunca estudado na área da voz.
A outra área em análise diz respeito à postura corporal. A postura ideal implica a
existência de relações equilibradas entre as várias estruturas e sistemas corporais e, consequentemente, ausência de forças contrárias (Bricot, 1999). Verifica-se um estado de
equilíbrio muscular, articular e esquelético, o qual requer menor esforço e gera menor
sobrecarga. A coluna normal, no plano sagital, apresenta duas curvaturas lordóticas situadas nas regiões cervical e lombar e, entre estas, existe uma curva cifótica, situada na
região torácica. Este padrão de curvaturas é normal se permitir uma distribuição uniforme de forças através da coluna (Roussouly & Nnadi, 2010).
Uma postura desadequada não é considerada saudável porque envolve a não
harmonia e a não eficiência, colocando sob stresse excessivo os tecidos corporais (Mosculino, 2008). Músculos sob stresse excessivo poderão perder a capacidade de contração
adequada ou causar um encurtamento excessivo, originando perda de movimento, perda
de estabilidade e envolvendo o desenvolvimento de deformidades. Uma alteração do
alinhamento sagital da coluna ocorre quando há um exagero ou uma deficiência dos
padrões lordóticos e cifóticos normais (Roussouly & Nnadi, 2010).
A fotogrametria digital é um método de análise da postura estática que pode ser
utilizada para a avaliação visual da postura corporal. Deve ser usado em combinação

com outro método de avaliação da postura corporal devido à pobre precisão intra e inter-avaliador (Fedorak et al., 2003). A fotogrametria digital e o método Flexicurve foram os procedimentos utilizados em dois dos estudos conduzidos.
Até ao momento pouco se sabe sobre produção de fala e de composição corporal
(Hamdan et al., 2012; Hamdan et al., 2013), sobretudo no Português Europeu.

Metodologia
Ao se pretender estudar duas grandes dimensões da morfologia corporal – composição corporal e postura – os procedimentos experimentais tiveram de ser definidos e
tratados separadamente. O estudo da qualidade vocal também foi realizado atendendo à
amostra no seu todo e, depois, considerando a categorização dos falantes como normais
e disfónicos (ver Tabela 1).

Tabela 1. Caracterização da amostra e do desenho de cada um dos estudos desenvolvidos.
Estudo

Sexo

Idade

I - Relação entre composição corporal, somatótipo e
qualidade vocal

Fem. = 37

32,14±10,65

Situação clínica
-

Masc. = 35

32,43±9,94

-

-

-

II - Composição corporal
e somatótipo de falantes
adultos normais e disfónicos
III - Efeitos do alinhamento sagital da postura corporal na fala

Fem. = 37

32,14±10,65

Masc. = 35

32,43±9,94

Fem. = 39

31,74±10,52

Falantes normais = 40
Falantes disfónicos = 32
-

31,12±
9,64
33,72±
10,92
-

Fem. = 18
Masc. = 22
Fem. = 19
Masc. = 13
-

Masc. = 35

32,43±9,94

-

-

-

IV - Alinhamento sagital
da postura corporal em
falantes adultos normais e
disfónicos

Fem. = 39

31,74±10,52

Masc. = 35

32,43±9,94

Falantes normais = 41
Falantes disfónicos = 33

31,02±
9,54
33,36±
10,94

Fem. = 19
Masc. = 22
Fem. = 20
Masc. = 13

(M±DP)

Idade

Sexo

-

-

(M±DP)

Participantes
A amostra considerada reuniu os participantes que cumpriam os seguintes critérios de inclusão: a faixa etária dos falantes situava-se entre os 20 e os 50 anos, inclusive;
eram falantes do PE enquanto língua materna; não apresentavam alterações respiratórias
funcionais; e forneceram consentimento livre e informado. Como fatores de exclusão
definiu-se a presença de perturbação músculo-esquelética de causa congénita ou adquirida nos primeiros anos de vida (nomeadamente, malformação craniofacial, doença

músculo-esquelética, traumas ortopédicos, doenças respiratórias, doenças neurológicas e
indivíduos tenham sido sujeitos a cirurgia à laringe).

Avaliação morfológica
A metodologia é apresentada resumidamente, devendo ser consultada a referência Franco (2016) e Franco et al. (2014 e 2017).
Para a avaliação morfológica foi adotada a antropometria. As medidas foram obtidas considerando as técnicas padronizadas adotadas pela International Society for the
Advancement of Kinanthropometry (ISAK) e foram todas obtidas por um único antropometrista acreditado pelo ISAK.
As medidas antropométricas incluíram: MC (kg), estatura (cm), as pregas adiposas (mm) tricipital, subscapular, bicipital, iliocristale, supraspinale, abdominal, crural,
geminal; as medidas de perímetros (cm) braço relaxado, braço em contração, mesoesternal, geminal (max); o comprimento (cm) acromiale-dactylion; e os diâmetros (cm)
biacromial, biiliocristale, toraco-transverso, toraco-sagital (anterior-posterior), biepicondylar umeral, stylion-ulnar, bicôndilo femoral e maleolar. Utilizaram-se instrumentos portáteis para determinar as medidas. O technical error of measurement foi inferior
a 5% para as pregas adiposas e inferior a 1% para as restantes medidas.
Para medir a altura e a altura sentada, foi utilizado o antropómetro de Rudolf
Martin (Siber-Hegner®). Em relação à MC, foi usada uma balança (Secca®, Germany)
permitindo uma precisão de 500 g. Para diâmetros e comprimentos, foram usados compassos de corrediça, grande e pequeno (Siber-Hegner®) enquanto que para as pregas
adiposas foi utlizado um adipómetro (Slim Guide®), permitindo leituras até décimas de
mm (as pontas a uma pressão de 10 mg/cm2). Para a medição dos perímetros, foi utilizada fita métrica (Rosscraft®) com uma escala em mm.
A densidade corporal foi estimada através das equações de Durnin e Womersley
(1974), escolhidas atendendo ao sexo, idade e etnia de cada um dos indivíduos a avaliar.
Posteriormente, a densidade foi convertida em percentagem de MG (%MG) pela equação de Siri adaptada de Heyward e Stolarczyk (1996). A MG foi determinada considerando a MC e a %MG e, posteriormente, foi obtida a MLG (em kg). O IMC foi obtido
através da equação IMC = peso/altura2.
Por fim, o somatótipo foi determinado de acordo com Carter e Heath (1990). Para a análise do somatótipo foram utilizadas ainda duas equações que permitem a análise
comparativa dos somatótipos atendendo à média global da amostra: (1) Somatotype

Dispersion Distance (SDD): mostra o quão longe a localização do somatoponto de um
indivíduo está do centróide da nossa amostra (média de somatopontos), quando presentes no somatograma; (2) Somatotype Attitudinal Distance (SAD): é a distância, em três
dimensões, medida em unidades de componentes somatotópicas, entre um somatoponto
e o centróide da nossa amostra.

Avaliação da postura
Para a avaliação postural, cada participante foi fotografado no plano sagital,
mantendo-se de pé, numa posição ereta, sobre uma superfície plana. Foram orientados
para manterem a sua postura natural, descalços e em roupa interior (Fedorak et al.,
2003; Roussouly & Nnadi, 2010). Foi usada uma máquina fotográfica digital (Sony
Cyber-Shot DSC – W350, Japão), mantendo-se a mesma distância para todos os indivíduos fotografados. Posteriormente, a fotogrametria digital foi utilizada para análise postural, no âmbito dos estudos III e IV. Para tal, recorreu-se ao programa Digimizer®
(MedCalc Software Ltd, Bélgica) e ao método Flexicurve, embora de uma forma digital
em que uma linha vertical foi desenhada para unir a proeminência de C7 (ponto A na
Figura 1) e a proeminência do espaço intervertebral L5/S1 (ponto C). Para se determinar
as curvaturas torácica e lombar, considerou-se a mudança na relação espacial entre os
corpos vertebrais, denominado ponto de inflexão (ponto B) (Roussouly & Nnadi, 2010).
A variável comprimento da curvatura torácica (CT) foi medida em cm de C7
(ponto A) ao ponto de inflexão (ponto B). O comprimento da curvatura lombar (CL) foi
medido em cm do ponto de inflexão (ponto B) ao espaço intervertebral L5/S1 (ponto C).
A profundidade torácica (PT) é a distância vertical da linha reta até ao ponto com maior
CT (distância D). O IC foi determinado usando-se a equação IC = PT/CT × 100. A precisão intra-avaliador apresentou valores que poderiam ser classificados de bom a excelente para todas as variáveis dependentes medidas.

Figura 1.

Avaliação da qualidade vocal
Os comportamentos vocais analisados foram recolhidos numa cabine Faraday,
através de um gravador Marantz PMD660 (Kanagawa, Japan) com um microfone unidirecional Beyerdynamic (Heilbronn, Germany), posicionado lateralmente à boca (distância de 5 cm). O corpus foi recolhido com uma frequência de amostragem de 44100 Hz,
com 16 bits, em mono e num formato não comprimido (PCM.WAV). Aos participantes
foi solicitada a manutenção da postura habitual, descalços, durante as gravações. A produção sustentada das vogais [u,i,a] foram os comportamentos vocais solicitados, num
tom e nível de intensidade confortáveis (Parsa & Jamieson, 2001).
A análise foi feita com o software Praat 5.3.23. Os parâmetros acústicos foram
recolhidos automaticamente com base na seleção de uma porção de sinal, correspondendo a valores médios. Selecionou-se cerca de 1,5 segundos de sinal, numa zona medial, dado que representa uma amostra com maior estabilidade. Os parâmetros considerados foram F0, desvio padrão de F0 (DP F0), F1, F2, F3, F4, intensidade vocal, jitter,
shimmer e HNR.
Para além da análise acústica, os indivíduos também foram avaliados por um
Otorrinolaringologista através de uma nasoendoscopia, com base no Exame Laríngeo
proposto por Sataloff (2005).
Estas avaliações permitiram a categorização dos falantes de acordo com a presença ou ausência de patologia vocal: falantes normais e disfónicos. Foi considerada a
presença de disfonia quando um falante evidenciava duas ou mais destas condições: (a)

queixas vocais por mais do que 15 dias, (b) evidência de lesão estrutural e/ou (c) alterações na dinâmica da laringe que eram refletidas percetiva e acusticamente (Guimarães
& Abberton, 2005).

Análise estatística
Os dados foram analisados com o software SPSS v22 (IBM Corp., Chicago, IL.,
2013) e o nível de significância estatística fixado foi de 5%. Foram obtidas medidas de
estatística descritiva para caracterizar a amostra do estudo: média (M) e desvio padrão
(DP) para as variáveis contínuas; frequência e percentagem para as variáveis categóricas.

Resultados

Os resultados são apresentados de uma forma resumida, devendo ser consultados
os resultados detalhados em Franco (2016).

Estudo I
No que diz respeito à vogal [a], a análise de regressão multivariada indicou que
o IMC, a idade, o sexo e a interação entre sexo e idade apresentaram um efeito significativo nos parâmetros acústicos. Os resultados de regressões univariadas indicaram que
o IMC teve um efeito significativo negativo no HNR. O sexo teve um efeito significativo (valores mais elevados para as mulheres) na F0, F1, F2, F3 e F4. A idade e a interação entre idade e sexo tiveram um efeito significativo na F0 e no DP F0. Para o sexo
masculino não existiram correlações significativas entre idade e F0 e entre idade e DP
F0; para o sexo feminino, verificou-se uma correlação negativa significativa entre idade
e F0 e uma correlação positiva entre idade e DP F0.
Para a vogal [i], a análise de regressão multivariada mostrou que a idade e o sexo apresentaram um efeito significativo nos parâmetros acústicos. A idade teve um efeito significativo positivo no DP F0 e no F4 (porém a correlação entre idade e F4 não foi
significativa). O sexo teve um efeito significativo (valores mais elevados para as mulheres) na F0, DP F0, F1, F2, F3 e F4.
Para a vogal [u], a análise de regressão multivariada indicou que a MLG, a idade, o sexo e a interação entre sexo e MLG apresentaram efeito significativo nos parâmetros acústicos. A idade apresentou um efeito significativo no DP F0 (porém, a correla-

ção positiva entre a idade e o DP F0 não é significativa) e no F4 (correlação positiva
significativa entre idade e F4). A MLG teve um efeito significativo negativo na intensidade do sinal acústico. O sexo apresentou efeito significativo (valores mais elevados
para as mulheres) na F0 e no DP F0. A interação entre sexo e MLG apresentou efeito
significativo na F0 e DP F0. Para o sexo masculino não se verificaram correlações positivas significativas entre MLG e F0 e entre MLG e DP F0; para o sexo feminino, verificou-se correlação negativa significativa entre MLG e F0 e não se verificou correlação
negativa significativa entre MLG e DP F0.

Estudo II
Os testes t para amostras independentes efetuados permitiram verificar que não
existiam diferenças significativas entre falantes normais e disfónicos no valor médio de
SAD, SDD, %MG, MLG, DC e IMC depois de controlado o efeito da variável sexo.
Apesar de não se terem encontrado diferenças significativas para qualquer variável antropométrica, as diferenças nos valores de SAD e SDD entre o grupo de falantes normais e disfónicos foram marginalmente significativas.
A MANOVA foi usada para comparar os vetores de valores médios das componentes do somatótipo entre falantes normais e disfónicos. Os resultados revelaram que
não existiam diferenças significativas nos vetores de valores médios das componentes
do somatótipo entre grupos normais e disfónicos, após se retirar o efeito das variáveis
sexo e idade. Apesar de não terem sido encontradas diferenças significativas, a medida
de dimensão do efeito 2 parcial indicou que existia um efeito de dimensão reduzida da
qualidade vocal no somatótipo.

Estudo III
Para as vogais [a] e [i], a regressão multivariada stepwise mostrou que só o CT
tinha um efeito significativo nos parâmetros acústicos; contudo, após se remover os
efeitos da idade e do sexo, o efeito CT deixou de ser significativo. Relativamente à vogal [u], mesmo removendo os efeitos da idade e do sexo, existia um efeito significativo
do CT nos parâmetros acústicos. No caso do [u], foi realizada uma análise post hoc para
se compreender quais os parâmetros acústicos relacionados com os preditores identificados. Controlando por idade e sexo, o CT apresentou um efeito significativo no F1 e
no F3.

Estudo IV
Relativamente à variável CT, a ANOVA dupla revelou um efeito significativo
do sexo, sendo a média do CT mais elevada no grupo masculino do que no feminino, e
um efeito significativo da disfonia, sendo a média do CT mais elevada para falantes
disfónicos do que para falantes normais; a interação sexo × disfonia não apresentou
efeito significativo.
Para a variável CL, a ANOVA dupla revelou um efeito significativo do sexo,
sendo a média do CL mais elevada para as mulheres do que para os homens. A disfonia
e a interação sexo × disfonia não tiveram um efeito significativo na média do CL.
Quanto à variável IC, a ANOVA dupla indicou um efeito significativo da disfonia, sendo a média do IC mais elevada para falantes disfónicos do que para falantes
normais; a variável sexo e a interação sexo × disfonia não revelaram um efeito significativo na média do IC.

Discussão

As características morfológicas do indivíduo, ao nível da composição corporal e
da postura da coluna vertebral, são características que influenciam a produção vocal. O
estudo I permitiu verificar que o IMC está negativa e significativamente relacionado
com o parâmetro HNR da vogal [a]. Considerando que o parâmetro HNR fornece uma
estimativa do ruído glótico, indivíduos com maior HNR apresentarão uma voz mais
disfónica (Yumoto, Baer, & Gould, 1982). O HNR está associado a irregularidades no
padrão de vibração das PV e à redução da pressão subglótica (Da Cunha et al., 2011).
Por outro lado, o parâmetro HNR é menor em indivíduos do sexo masculino o que é
interessante pois os homens apresentam maior tendência para desenvolver obesidade do
tipo androide, com potencial impacto na dinâmica e eficiência respiratória. Este resultado parece ir ao encontro do exposto nos poucos estudos na área (Bortolotti & Silva,
2005; Da Cunha et al., 2009, 2011). A acumulação de gordura no abdómen e no tórax
tem repercussões negativas na capacidade vital e na coordenação pneumofonoarticulatória (Bortolotti & Silva, 2005; Da Cunha et al., 2009; Solomon et al., 2011). Consequentemente poderá verificar-se diminuição da energia expiratória e diminuição da pressão
subglótica capaz de vencer a resistência das PV. Estes fatores afetam a eficiência dos
ciclos vibratórios e poderão estar na origem do aumento da proporção de ruído, comparativamente à periodicidade do sinal acústico produzido.

Verificou-se, ainda, que a MLG teve um efeito significativamente negativo na
intensidade vocal para a vogal [u]. Considerando que o valor absoluto de MLG pode ser
semelhante num atleta ou num obeso, acredita-se que a pressão subglótica encontra-se
diminuída com o aumento da MLG. Um aumento da MG é acompanhado por um aumento da MLG em indivíduos com excesso de peso e em obesos, para permitir a sustentação do peso corporal. Mais uma vez, pressupõe-se que a capacidade vital e o padrão
expiratório podem estar afetados nos obesos, refletindo-se na pressão subglótica e na
intensidade vocal. Assim, a ação das forças aerodinâmicas e mioelásticas no mecanismo
glótico dependerá, indiretamente, da composição corporal.
Apesar da descrição encontrada na literatura de que a gordura acumulada no trato vocal (Bortolotti & Silva, 2005; Da Cunha et al., 2009, 2011; Solomon et al., 2011) e
na laringe (Da Cunha et al., 2009, 2011; Solomon et al., 2011), sobretudo nos obesos,
afeta a qualidade vocal, não se observou essa influência nos resultados, para além da
relação com HNR. Os parâmetros jitter e shimmer não revelaram depender do somatótipo e da composição corporal do indivíduo. Também não se verificaram efeitos do somatótipo nos parâmetros acústicos de qualidade vocal.
Ainda acerca do estudo do somatótipo, da composição corporal e da qualidade
vocal, exploraram-se diferenças entre falantes normais e disfónicos. Tal como no estudo
I, o estudo II mostrou, a partir das avaliações do somatótipo, uma tendência secular para
o aumento de peso (Vieira & Fragoso, 2006), sendo a amostra estudada basicamente
endomorfa (tipologia meso-endomorfa para as mulheres e tipologia mesomorfaendomorfa e endomorfa-mesomorfa para os homens do grupo dos falantes normais e do
grupo dos disfónicos, respetivamente). Os valores médios de SAD e SDD indicaram
diferenças marginalmente significativas entre os indivíduos normais e disfónicos, embora os resultados da MANOVA indicassem a não existência de diferenças entre grupos.
Não havendo representatividade de somatótipos na amostra, estes resultados parecem
refletir esta limitação. Sabe-se que o aumento do IMC nas idades e segmento da população estudados representa um aumento na %MG (Sterkowicz-Przybycień, 2010). Considerando as diferenças marginalmente significativas para as médias de SAD e de SDD
obtidas, o risco que pessoas com excesso de peso apresenta em desenvolver disfonia
(Andrews, 2006) também poderia ter sido constatado neste estudo, caso a amostra não
fosse predominante endomorfa.
No estudo II não foram encontradas diferenças entre falantes normais e disfónicos para as variáveis DC, %MG, MG, MLG e IMC, resultados idênticos aos resultados

de González (2004) e Hamdan et al. (2012, 2013), embora estes não tenham estudado a
disfonia. Os dados sustentam a necessidade de se continuar a desenvolver estudos sobre
a produção de fala com base nas características de composição corporal e do somatótipo
dos falantes.
A análise da postura corporal é essencial à descrição da morfologia de um determinado indivíduo. A experiência clínica na reabilitação das perturbações vocais permitiu observar que muitos indivíduos disfónicos se queixam de dores musculares cervicais e lombares. Porém, os efeitos das alterações posturais na qualidade vocal ou dos
fatores que influenciam mutuamente o alinhamento da coluna e a saúde vocal são pouco
conhecidos.
Através do estudo III, verificou-se que alguns parâmetros acústicos se correlacionavam significativamente com a postura sagital da coluna. O CT apresentou um efeito
negativo nos parâmetros F1 e F3, da vogal [u]. Sendo os formantes essencialmente produtos da configuração do trato vocal durante a produção de fala, estes resultados refletem influências da postura sagital da coluna. No caso de F1, concluiu-se que essa influência parece incidir sobretudo na postura da mandíbula (Lippold et al., 2006; Solow &
Sandham, 2002). Uma postura caracterizada por aumento da inclinação do plano mandibular, postura crânio-cervical alongada e lordose cervical aumentada poderá estar relacionada com a relação verificada. Quanto a F3, este parâmetro parece estar associado
a uma alteração da zona de ressonância anterior da cavidade oral, embora o local preciso ainda não seja consensual na literatura (Ladefoged & Johnson, 2011). Considera-se
que as dimensões da área de ressonância anterior da cavidade oral podem ser diferentes,
em consequência de uma extensão da cabeça e/ou de um crescimento vertical da face, o
que altera o funcionamento do trato vocal ao nível dos ressoadores e dos articuladores.
O estudo IV confirmou o pressuposto de que a postura sagital da coluna é significativamente diferente em indivíduos disfónicos comparativamente a indivíduos normais (Arboleda & Frederick, 2008; Bruno et al., 2009; Franco et al., 2014; Kooijman et
al., 2005; Morrison & Rammage, 1993). Foi apresentada uma diferença significativa
entre falantes normais e disfónicos, tanto no CT como no IC. Uma postura desviante
obriga à adaptação da postura e da configuração dos órgãos fonoarticulatórios. A presença de cifose torácica promove o arredondamento anterior dos ombros, a diminuição
da dimensão torácica e hipotonia da musculatura abdominal, alterando o equilíbrio postural. Verifica-se que o centro de gravidade corporal é mais anterior, afetando o controlo
do centro de MC. A cabeça assume uma posição mais anterior mas o olhar é tendenci-

almente descendente. Consequentemente é desenvolvida a extensão da cabeça para reposicionar o olhar num plano horizontal através do aumento da lordose cervical, acompanhada pelo desenvolvimento de fraqueza da musculatura laríngea e dos músculos
retratores do pescoço e pelo encurtamento do grupo suboccipital (Arboleda & Frederick,
2006; Rubin et al., 2007). Para além das consequências na laringe e no restante trato
vocal, esta postura tem impacto no controlo respiratório. Ao se verificar hipotonia na
musculatura responsável pela respiração, o indivíduo apresenta maior tendência à fadiga
vocal e dificuldade na projeção da voz (Arboleda & Frederick, 2006).
A postura mandíbula-crânio-coluna descrita relaciona-se com disfonia funcional,
alterando a postura e a dinâmica laríngeas e o funcionamento do trato vocal ao nível dos
ressoadores e articuladores. Quando a postura da mandíbula desce, o CT decresce e o
CL aumenta, estando associado a um aumento do valor de F1, na vogal [u]. No caso de
F3, o desequilíbrio postural envolve um padrão de tensão no pescoço e no trato vocal,
que tenta compensar o centro de gravidade anterior do corpo. Esta condição constringe a
cavidade faríngea e tem impacto na ressonância vocal (Arboleda & Frederick, 2008). As
dimensões da área de ressonância anterior do trato vocal também podem sofrer influência da extensão da cabeça e do padrão de crescimento vertical da face, alterando a postura articulatória associada à fala.
No estudo III deu-se conta de que o comportamento das várias vogais analisadas
não é semelhante, encontrando-se relações entre as características morfológicas estudadas e os parâmetros acústicos apenas no [u]. Sendo uma vogal alta, posterior e arredondada, a constrição provocada pela elevação e recuo do corpo da língua, fornece pistas
quanto a ajustes próprios do falante, estando estes associados à postura da coluna vertebral e à qualidade de produção da vogal [u]. O arredondamento dos lábios poderá fornecer uma maior compreensão de F3, já que se obteve uma relação significativa relativa a
este parâmetro precisamente na vogal [u]. Considerando a posição anatómica dos articuladores, a produção de [u] envolve maior constrição à passagem de ar, comparativamente às outras vogais estudadas, evidenciando mais claramente alterações ao grau de constrição consequentes de alterações posturais da coluna. Analisando o complexo indivisível que são o sistema e as funções estomatognáticas, facilmente se percebe a necessidade de uma avaliação exaustiva do indivíduo, quando se pretende caracterizar a qualidade vocal.

Conclusão

A composição corporal está relacionada com a qualidade vocal e de produção de
fala. Verificou-se que o IMC teve um efeito significativo positivo no parâmetro HNR.
Indivíduos mais gordos terão maior comprometimento da sua capacidade vital e da coordenação pneumofónica (Bortolotti & Silva, 2005), com consequências na eficiência
glótica. Este aspeto parece aumentar as irregularidades na vibração das PV, podendo ser
comprovado pelo aumento no valor de ruído espectral. Também se verificou um efeito
da MLG na intensidade vocal, relação esta que também remete para o efeito da acumulação de gordura no abdómen e no tórax, com impacto na energia expiratória e na pressão subglótica necessária para vencer a resistência das PV durante a fonação. Pode-se
concluir que falantes com maior quantidade relativa de MLG e de MG apresentarão pior
eficiência glótica, com maior ruído associado ao sinal acústico periódico e com menor
intensidade vocal.
A composição corporal pode influenciar adaptações posturais que o falante passa
a assumir ao longo do tempo, com impacto na dinâmica glótica. Essas adaptações posturais poderão ter várias explicações etiológicas. O padrão de distribuição de MG no trato
vocal tem consequências nas vias aéreas superiores, com um estreitamento da traqueia,
laringe, faringe e cavidade nasal. Como consequência, falantes com excesso de peso
podem apresentar dificuldades no padrão expiratório essenciais para as funções vitais e
para a fonação. Poderão apresentar, também, redução da capacidade vital. Concluiu-se,
assim, que falantes com níveis elevados de MLG e de MG têm pior eficiência respiratória. Verificou-se que estes aspetos poderão influenciar a postura da coluna pois os indivíduos com insuficiência das vias respiratórios poderão adotar a extensão da cabeça
para aumentar a permeabilidade do trato respiratório superior. Este ajustamento cabeça
colocará o centro de massa anteriormente. Para obterem um equilíbrio do centro de gravidade, são feitas adaptações da postura da coluna. No caso do indivíduo com elevado
IMC, o qual associado a MG e MLG elevadas (predominância de endomorfismo e de
mesomorfismo), haverá a tendência para a retificação das curvaturas da coluna ou a sua
acentuação à medida que a adiposidade aumenta (Araújo et al., 2014). A postura da cabeça em hiperextensão favorecerá a descida da mandíbula, com impacto na qualidade
das vogais –F1 e F3 mais elevados no [u]. Verificou-se que o aumento da lordose cervical aumentará a cifose torácica e o IC. Estas variáveis posturais revelaram diferenças
entre falantes normais e disfónicos. Os resultados obtidos permitiram verificar que a

patologia vocal envolve alterações no equilíbrio muscular global, muito para além daquelas verificadas na dinâmica laríngea. Esta é uma área onde ainda há necessidade de
um conhecimento mais aprofundado.
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A relevância do Aquecimento e Técnica vocal para a Expressão Vocal no
Canto Coral
FÁBIO MIGUEL
Instituto de Artes da Unesp – SP/Brasil
Introdução
Este artigo é um recorte de uma pesquisa acadêmica trienal em andamento (2015-2017), intitulada Coro adulto amador25: A relevância do desenvolvimento vocal no resultado musical, que
tem sido desenvolvida no Departamento de Música da instituição supracitada. Com este estudo tenho buscado compreender como dois momentos do ensaio coral – aquecimento vocal e
técnica vocal – podem ser relevantes para o desenvolvimento musical e vocal do corista com
foco no resultado musical. Objetivo, ainda, ao longo dessa pesquisa discutir como os procedimentos e estratégias de aquecimento e técnica vocal podem promover a qualidade musical e
vocal do repertório; estabelecer conexões de continuidade entre esses períodos, bem como
selecionar e catalogar diretrizes de referência no assunto para os interessados no canto coral
com adultos. Tenho buscado dados, acerca dessa temática, em portais acadêmicos (banco de
dissertações e teses da CAPES26), revistas e bibliografia especializada. As informações levantadas serão tabuladas, analisadas, categorizadas e catalogadas com o intuito de dar um panorama das pesquisas realizadas nesse campo, observando para quais direções os estudos relacionados ao aquecimento vocal e técnica vocal para coro têm apontado na atualidade.
Esta pesquisa se ampara e dialoga, ainda, com minha prática como cantor solista e de coro,
regente coral e preparador vocal, há muitos anos, atuando a frente de diferentes coros na
universidade e fora dela. Planejo semanalmente, com base nas pesquisas realizadas por mim e
por outros pesquisadores acerca do assunto, uma rotina de aquecimento e técnica vocal para
cada ensaio que propicie um desenvolvimento vocal e musical dos cantores cujos os resultados
desse aprimoramento possam ser audíveis no som coletivo do repertório ensaiado.
A partir do referencial levantado, até o momento, tenho refletido acerca do conceito de aquecimento e técnica vocal, no contexto coral adulto com amadores, buscando compreender as
partes integrantes desses dois momentos e como elas se conectam. Defendo o pensamento de
trabalhar com esses momentos – aquecimento e técnica vocal – separados e ao mesmo tempo
conectados, pois o primeiro é para ativar a voz e o corpo, deixando-os prontos para o aprimo-
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ramento técnico e expressivo da voz na segunda parte. Além de apresentar algumas considerações a respeito dos termos, coloco uma série de sugestões de exercícios para ilustrar o assunto, sem o intuito de trazer um receituário para regentes e/ou preparadores vocais ou qualquer pessoa interessada no assunto. Contudo, pretendo abrir espaço para discutir como um
aquecimento e técnica vocal planejado e fundamentado podem atender as necessidades vocais dos cantores, auxiliando-os a conceber um som coletivo na execução de um repertório
coral variado, sem desconsiderar e sacrificar a natureza vocal individual. Tomo como premissa
que o entrelaçamento dos elementos musicais e técnico-vocais com os aspectos históricos e
estilísticos do repertório cooperam para a construção da sonoridade e expressão vocal no canto coral.
Aquecimento vocal: algumas considerações
O aquecimento vocal é um momento do ensaio coral no qual se pode estimular a observação e
percepção dos mecanismos e sensações envolvidas no processo fonoarticulatório – no que se
refere à produção da voz cantada – conscientizando os participantes de suas potencialidades e
limites no uso da voz. O objetivo do aquecimento é ativar e coordenar os músculos e a respiração para a produção da voz adequada, assim como evitar esforço e sobrecarga desnecessários
e, ainda, proporcionar flexibilidade vocal. O aquecimento vocal contribui, também, para uma
boa performance e saúde da voz. Considero que o aquecimento vocal pode ser dividido da
seguinte forma: exercícios para ativação do corpo, exercícios para administração da respiração, exercícios de ativação dos ressonadores e vocalizes, podendo esta última etapa ser empregada como uma ponte para o que irei denominar, em breve, como técnica vocal.
Outros autores27 colocam os exercícios para o aquecimento vocal dentro das seguintes etapas:
ativação da voz, com o intuito de energizar o cantor e leva-lo a cantar; fase de desenvolvimentos de habilidades, o foco é o aperfeiçoamento da técnica individual; aperfeiçoamento do conjunto, ênfase no som do conjunto, buscando trabalhar a unicidade de vogais, inspiração e ataques unificados e produção uniforme de consoantes. Outros pesquisadores28 sugerem estruturar o período de aquecimento vocal do seguinte modo: preparação para cantar, subdivido em
exercícios para postura e administração da respiração, exercícios para produção vocal, exercícios para formação de vogais e exercícios para desenvolvimento vocal; preparação para ouvir,
com propostas de exercícios para trabalhar a audição interna e externa; preparação para
aprender, focalizada em propostas para introduzir e aprofundar a leitura musical, aprendizagem de conceitos musicais e expressão musical.

27
28

Fenton, Kevin, 2002, p. 32-35
Stegman Sandra Frey, 2003, p. 37-40+58

Tenho observado que, como os autores mencionados nas citações anteriores, vários outros
estudiosos e profissionais da voz, não selecionam ou elaboram exercícios para o despertar do
corpo, os quais poderiam auxiliar na compreensão intelectual e prática de que a voz é o corpo
em ação. Isto é, o corpo trabalha de modo orgânico para a produção da voz.
Técnica vocal: algumas considerações
A técnica vocal é um momento do ensaio coral, que deve acontecer na continuidade e conexão
com o aquecimento vocal, com a finalidade de auxiliar os cantores no desenvolvimento de
habilidades musicais e vocais necessárias à execução do repertório. Para realização dessa parte, reitero que a voz e o corpo devem estar suficientemente despertados e ativados, para que
possam responder aos exercícios vocais que são mais elaborados e, por conseguinte, exigem
maior prontidão da voz. Nesta etapa são propostos exercícios para ampliação da tessitura, seja
para os graves ou agudos; vocalizes para trabalhar a transição de registro, para um melhor
aproveitamento de toda extensão vocal; exercícios para formação, modificação e equalização
de vogais, com o intuito de aprimorar a afinação e consequentemente propiciar a unidade
vocal pela mistura entre as vozes de um naipe e entre os diferentes naipes do coro; propor
exercícios para o treinamento auditivo por meio, por exemplo, de exercícios harmônicos; propor exercícios para desenvolver o controle de dinâmicas; trabalhar diferentes articulações
(legato, non legato, stacatto, martelatto) que poderão estar presentes no repertório; propor
exercícios para dicção, que contribuirão para a precisão rítmica e expressividade musical em
função de uma correta articulação dos fonemas em cada língua abordada no repertório. Sugere-se que tais exercícios sejam pensados a partir do repertório e, se possível, extraídos de excertos das músicas, selecionados a critério do regente e/ou preparador vocal para o ensaio.
O tempo de aquecimento e técnica vocal deve ser pensado em função do repertório, da duração do ensaio, da frequência de ensaio, o horário em que acontece o ensaio, das necessidades
vocais dos cantores, o nível técnico-vocal dos cantores. Por exemplo, com relação a duração
do ensaio de coros no Brasil, se um coro amador ou semiprofissional tem um ensaio de duração de 03 horas, o aquecimento e a técnica vocal poderá ser realizado num tempo médio de
30 min. O mesmo tempo, obviamente, não poderá ser aplicado para um coro de empresa no
Brasil, que em geral, tem ensaios com duração de 01 hora a 01 h 30 min.. Nesse caso o tempo
de aquecimento e técnica vocal poderá ser de 05 a 15 min.
Tendo apresentado, de forma sucinta, como os termos aquecimento vocal e técnica vocal serão tratados neste texto, apresento algumas considerações acerca da maneiro como concebo
as partes integrantes do aquecimento vocal para depois discutir acerca de aspectos relacionados à fase da técnica vocal.

Etapas do aquecimento vocal
Ativação do corpo
Os exercícios para ativar e despertar o corpo contribuem para o alongamento e aquecimento
corporal. O aquecimento do corpo antecede ao trabalho da respiração e vocalização. Com o
corpo livre de tensões, que atrapalham a emissão vocal, pode-se melhor a expressão vocal.
Além disso, o trabalho corporal trará benefícios à respiração, ao ataque vocal, à ressonância
vocal, entre outros elementos. Como exemplo, sugiro alguns exercícios com a finalidade de
preparar o corpo para o canto. Saliento que eles devem ser aplicados de acordo com a necessidade do grupo e não todos de uma só vez num único ensaio. As propostas devem estar incluídas dentro de um planejamento – que será melhor discutido mais adiante – elaborado pelo
regente e/ou preparador vocal.
Os primeiros exercícios foram extraídos de uma folha avulsa intitulada: “Exercícios de Relaxamento” (p. 29-30) do “caderno da secretária da marca Tilibra”. São exercícios simples, mas
funcionais e que podem trazer uma maior percepção e liberdade corporal e vocal ao cantor do
coro. O regente e/ou preparador vocal devem observar como os integrantes do coro realizam
os exercícios e como eles reagem às propostas. Cada um deve respeitar os seus limites físicos
para que não ocorra nenhum tipo de lesão ao corpo do coralista.
1. Inspirar na subida dos braços e expirar na descida dos braços. Repita três vezes o exercício.
2. Entrelace os dedos e estique os braços para frente, com as palmas da mão para fora.
Fique nessa posição durante 20 segundos. Repita o exercício duas vezes.
3. Repita o passo anterior com as mãos para cima e permaneça assim durante 10 segundos. Repita três vezes o exercício.
4. Deixe os braços para cima e pegue a ponta da mão esquerda com a direita e puxe o
braço esquerdo para o lado. Fique nessa posição por 15 segundos, depois troque o lado.
5. Pegue seu cotovelo direito com a mão esquerda e depois puxe-o para trás da cabeça.
Você irá sentir uma suave tensão no ombro. Fique assim por 30 segundos.
6. Fique em uma postura ereta e apoie os dedos nos ombros. Force os braços para trás e
tente encostar um ombro no outro. Mantenha-se nessa posição de 08 a 10 segundos.
Repita três vezes o exercício.
7. Pegue seu braço direito logo acima do cotovelo com a sua mão esquerda. Olhando por
cima do ombro direito, puxe devagar o cotovelo na direção do ombro esquerdo. Faça
isso dos dois lados. Fique nesta posição por 10 segundos.

8. Apoie a palma da mão em sua cadeira. Logo após, incline devagar seu corpo para trás,
com isso você alonga seu antebraço.
9. Pegue seu tornozelo e gire nos dois sentidos, dando de vinte a trinta voltas. Repita o
mesmo procedimento com o outro tornozelo.
10. Puxe sua perna de encontro ao peito, segurando-a logo abaixo do joelho. Faça isso
com a outra perna também. Mantenha-se assim por 30 segundos.
11. Dobre seu corpo para frente, alongando a parte de baixo das costas. Fique nessa posição de 45 a 50 segundos.
12. Gire devagar a cabeça, fazendo um círculo completo.
13. Para tirar a tensão do rosto, faça caretas. Arregale os olhos, abra a boca, estique a língua. Faça isto de 05 a 10 segundos.

Uma outra possibilidade para ativação do corpo são os exercícios da Ginástica Respiratória da
Strelnikova29 que, por meio de fungadas pelo nariz e movimentos, em um pulso constante,
trabalha simultaneamente o alongamento/aquecimento do corpo todo e da musculatura envolvida na respiração, focalizando o processo numa inspiração ativa e a expiração passiva. Esta
proposta de exercícios focaliza a maneira como o ar é inspirado e não a forma como o ar é
gasto, como se faz em várias outras propostas de exercícios de respiração tradicionalmente
conhecidos.
Pela minha experiência, na realização desses exercícios com coros amadores, recomendo que
se faça, na primeira vez que a proposta for apresentada ao grupo, 1 série de 32 movimentos
em cada etapa. Caso, ainda, isso não seja possível, pode-se fazer 3 séries de 4 movimentos,
para progressivamente, em cada ensaio, aumentar para 3 séries de 8, 16, 24, 28 e 32
Os passos da Ginástica Respiratória da Strelnikova
1. “Palmas” – 3 x 32
2. “Lavar Roupa” – 3 x 32
3. “Cumprimento japonês” – 3 x 32
4.

“Gato” – 3 x 32

5. “Abraçar os ombros” – 3 x 32
6. “Pêndulo grande” – 3 x 32
7. “Cabeça para os lados” – 3 x 32
8. “Orelhas” – 3 x 32
29

Tive contato com esta técnica no Festiva de Música Maestro Eleazar de Carvalho de 2007. Foi disponibilizado, aos alunos, uma
apostila acerca do assunto, n.p e n.d. Mais informações acerca da técnica podem ser encontradas em:
https://www.youtube.com/watch?v=yuTSALkN6UA. Neste sitio é possível visualizar os movimentos descritos na proposta.

9. “Pêndulo pequeno” – 3 X 32
10. “Balança com a perna esquerda à frente” – 3 x 32
11. “Balança com a perna direita à frente” – 3 x 32
12. “Passos à frente” – 1 x 32
13. “Passos à trás” – 1 x 32
14. “Conjunto” – que é repetir os passos de 1 a 13 em uma série de trinta e dois movimentos (1 x 32)

Outra possibilidade de ativação do corpo no uso da voz, é a utilização de imagens nos seguintes exercícios para que os cantores possam compreendê-los e executá-los corretamente. Os
exercícios abaixo foram traduzidos/adaptados do livro intitulado Vocal Warm-ups30. O uso de
imagens neste tipo de exercício favorece de modo mais instantâneo, por meio de uma linguagem simples e visual, a percepção do cantor de seu próprio corpo.
1. Você está colhendo maças de uma árvore e colocando-as em um cesto à sua frente.
Algumas maças estão tão altas que só serão alcançadas se você ficar na ponta dos pés
para chegar o mais alto possível. Pode-se pensar, também, que você está levantando
tijolos para colocar em andaimes ou está pendurando cortinas.
2. Fique em pé, em uma perna, levante a outra perna levemente e gire o pé: primeiro para direita algumas vezes, em seguida, para a esquerda. Alterne as pernas e repita.
3. Você está em pé em frente à Torre Eiffel, em Paris observando o elevador mover-se
lentamente a partir do piso térreo para o topo da plataforma. Após uma breve pausa,
segui-lo de volta para baixo novamente.
4. Você está em um palco de ópera para receber uma salva de palmas da plateia. Dê uma
profunda reverência, certificando-se que os seus joelhos estejam levemente dobrados.
Em seguida, fique em pé novamente para reconhecer os aplausos do “balcão superior”. Suas mãos devem estar cruzadas atrás das costas.
5. Você está balançando um bambolê imaginário em torno dos seus quadris. Ambas as
mãos devem estar sobre os quadris, os pés fixados no chão.
6. “Fique como uma cegonha (seria o equivalente a formar o quatro)”. Dobre a perna direita e levante-a o mais alto possível até seu estômago. Repetia quatro vezes e, em seguida, mude a perna.
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7. Este exercício pode ser parte de cada sessão do aquecimento. Boceje cordialmente,
esticando-se todo. Em seguida, suspirar várias vezes de uma nota aguda até chegar a
uma nota mais grave. Agitar os braços.
Exercícios para administração da respiração
A administração do ar é fundamental para o canto. Os exercícios de respiração têm a função
de ativar os músculos respiratórios para que o canto se beneficie de uma pressão subglótica
regulada e sustentada, o que caracteriza uma voz apoiada. Apoio está definido no livro Ciência
da voz: fatos sobre a voz na fala e no canto como um: “Termo frequentemente utilizado na
prática e ensino vocais, que faz referência à sensação de “suporte” dos músculos respiratórios
para a atividade fonatória. Em termos fisiológicos, o apoio parece estar associado ao controle
apropriado da pressão subglótica.”31
A seguir apresento alguns exercícios de respiração que foram traduzidos e adaptados, do livro
Vocal Warm-ups32
De acordo com o autor do livro, os exercícios têm os seguintes objetivos:
1. Promover calma e uniformidade do fluxo de ar (1 a 7)
2. Ativar os músculos da respiração e o diafragma (8 a 14)
Os exercícios apresentados a seguir empregam imagens na descrição dos exercícios, o que
pode contribuir para uma imediata compreensão dos mecanismos da respiração que se pretende trabalhar em cada proposta.

Exercício 1
Respire principalmente por meio do nariz, sem aumentar o peito ou ombros. Expire em um “s”
ou “f” macio. Espere até você sentir o desejo de inspirar e sinta como o corpo respira por conta própria.
Exercício 2
Faça três inspirações descontínuas, como se estivesse cheirando uma flor. Simultaneamente
expanda a faringe. Em seguida, expire três vezes. Isto expande eficazmente as fossas nasais, a
parede posterior da faringe, o peito e a parte inferior das costas, como se o aroma passasse
pelo corpo.
Exercício 3
Expire, soprando suavemente e uniformemente. Imagine que você está:
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Soprando um cata-vento



Esfriando uma sopa quente



Descongelando uma vidraça congelada/Tirando a poeira do vidro

Os órgãos respiratórios expandem e o pulmão esvazia. Estas imagens propostas são controladas pelo sistema nervoso central. Concentrando-se nelas ocorre aumento da atividade muscular. Na região dos músculos respiratórios, isto significa um uso mais intenso do ciclo de inalação.
Exercício 4
Expire-pause-sinta o desejo de inalar-deixe o ar lentamente fluir novamente-expire calmamente e uniformemente com um

“s macio”. Repita o exercício com “v” e, depois, com “x”. Veri-

fique se a garganta está completamente aberta e relaxada, sem tensão.
Exercício 5
Respiração intensa: segurar uma narina fechada e inspire lenta e profundamente por meio da
outra e depois expire completamente pela boca. Alternar entre a narina esquerda e direita.
Durante o exercício, sentir o movimento do diafragma, que é mais forte agora, porque tem
que trabalhar mais para tomar a mesma quantidade de ar sob essas condições.
Exercício 6
Expire – pausa – com a garganta expandida – falar com “boca de peixe” – espere até que você
sinta o desejo de inspirar – deixar o ar entrar e preste atenção nos músculos das costas.
Exercício 7
Em pé. Ao expirar, dobre lentamente o corpo para frente até que suas mãos quase toquem as
pontas de seus dedos dos pés. Manter esta posição até que você pare de expirar. Em seguida,
inspire e, lentamente, endireite o tronco novamente. A região em torno dos rins e abaixo do
último par de costelas na parte de trás irá se expandir.

Exercícios para ativação do diafragma
Exercício 8
Respiração surpresa, ou seja, tomar um fôlego rápido com a boca aberta e uma expressão
facial de surpresa. Simultaneamente expande a boca e a região da faringe.
Exercício 9
Expire com respirações curtas e duras. Imagine isso:


Você descobriu alguma poeira e quer soprá-la com puffs curtos e duros.



Você está segurando um

“dente-de-leão” em sua mão e quer soprar as semen-

tes teimosas com o menor número de puffs possíveis.

Exercício 10
Inspire lentamente, como se fosse por meio de um canudo e depois expire lentamente através
desse canudo.
Expire várias vezes, como se fosse através da válvula de pneu de bicicleta.
Exercício 11
Os cantores do coro usam, num grupo grande e inquieto, o som do “pssst” para que as pessoas
fiquem quietas. No entanto, uma vez que ninguém ouve o “psst”, os cantores repetem em
diferentes níveis de intensidade.
Exercício 12
Imitar um velho trem a vapor com o som “tsh, tsh, tsh...”. Comece devagar – acelerar – desacelerar.
Quando repetir o exercício, imaginar como os puffs do comboio a vapor se tornam mais curtos
em função do aumento da velocidade e como o volume decresce enquanto se move para mais
longe.
Exercício 13
Imitar um cão ofegante. Mantenha seu peito tranquilo enquanto seus lados fazem o trabalho.
Esse exercício não deve ser realizado com muita frequência, pois ele pode facilmente causar
tontura.
Exercício 14
Este exercício não só cria uma atmosfera relaxada e positiva, mas também solta os músculos
tensos e ativa o diafragma. Leve o coro a imitar vários sons naturais, tais como:


Uma brisa suave à noite com um “f” macio (piano)



Uma tempestade severa com “sh” (forte ou fortíssimo)



Uma aproximação e recuo de enxame de abelhas com um “z” macio (mezzoforte –
crescendo – decrescendo).

Exercícios para ativação dos ressonadores
Os ressonadores atuam aumentando e modificando o som inicialmente produzido na laringe,
assegurando a qualidade da voz. Existem alguns tipos de ressonância que são empregados em
diferentes estilos de cantos, tais como: Ressonância baixa: localizada próximo a região da laringe (hipofaringe). Esse tipo de ressonância, pode ser encontrado em muitos tipos de canto
popular. Ressonância alta: atinge uma localização bem alta na faringe, percorrendo todo o
tubo faríngeo e produzindo sensações vibratórias por todo o crânio. O alongamento faríngeo é
pré-requisito fundamental para o foco alto. Esse tipo de ressonância é mais comum ao estilo
de canto chamado lírico/erudito.

De maneira geral, em ambos os estilos de canto, o trato vocal (conjunto de cavidades laríngea,
faríngea, bucal e nasal que formam a estrutura ressoadora da voz) é manipulado com vistas a
sonoridade considerada ideal para os diferentes estilos.
A seguir sugiro alguns exercícios para desenvolver a consciência e as potencialidades de ressonância da voz. São quatro modos de ressonância, realizados a partir de determinadas consoantes “m”, “M”, “n” e “ng”, cada qual trazendo sonoridades distintas à voz, como será explicitado
a seguir.
1) Ressonância do “m”, com a boca fechada e os dentes fechados. Esse tipo de
ressonância possibilita um som rico em harmônicos graves e é recomendado
para a região grave da voz.
2) Ressonância do “M”, com a boca fechada e os dentes entreabertos, sem deixar o dorso da língua tocar o palato. Este tipo de ressonância traz mais corpo
e brilho a voz e é recomendado para o repertório que necessita de uma sonoridade mais densa e robusta. O brilho da voz se dá em função do aumento
da tensão nas paredes da faringe, o que acarreta uma voz mais metalizada.
3) Ressonância do “n”, a ponta da língua atrás dos dentes superiores como preparando para falar a palavra “navio”. Este tipo de ressonância deixa a voz
mais leve e clara e é recomendada para o repertório renascentista, barroco
ou de música popular, sobretudo aquele que se utiliza de uma emissão vocal
mais aproximada da fala. A clareza da voz, neste tipo ressonantal, se dá em
função da projeção do som se concentrar na face superior. Nas regiões mais
agudas, recomendo que esse modo de ressonância seja combinado com o
“M”, para que haja mais espaço no trato vocal e o som não saia estridente ou
apertado/esganiçado.
4) Ressonância do “ng” fechar o palato com a parte posterior da língua, em seguida baixar a língua produzindo uma vogal, por exemplo “a”. Este tipo de ressonância é vertical
com menos brilho em comparação aos modos de ressonância 2 e 3. É recomendado
para quando se quer um efeito vocal mais soturno, sem brilho e com pouco volume.
É interessante ressaltar que esses modos de ressonância podem ser combinados entre si, na
medida da necessidade da sonoridade vocal requerida no repertório. Além disso, esses modos
de ressonância, podem ser realizados com diferentes desenhos melódicos, combinados com
diferentes vogais, sempre com o intuito de construir o som da vogal a partir do modo de ressonância empregado.

Vocalizes – a transição para a técnica vocal
Os vocalizes têm a função de auxiliar no processo do aquecimento vocal, dando continuidade
às fases anteriormente descritas, por meio de exercícios vocais com diferentes fonemas e/ou
algum excerto do texto da obra a ser ensaiada, que possam contribuir na minimização dos
esforços desnecessários e possibilitar flexibilidade vocal. Sugere-se que sejam feitos inicialmente em graus conjuntos ascendentes e descendentes na região central da voz, deixando os
extremos graves e agudos da tessitura para o momento em que a voz estiver suficientemente
aquecida. A medida que a voz estiver melhor preparada outros desenhos melódicos com saltos
e arpejos podem ser feitos, à medida da necessidade dos cantores para a realização do repertório.
Para a seleção e aplicação dos vocalizes, sobretudo no contexto coral é preciso considerar os
seguintes aspectos;
1)

Levar em conta os seguintes aspectos dos cantores para seleção dos vocalizes: afinação, emissão vocal, registro vocal, capacidade respiratória, dicção, propriocepção. Os
exercícios devem ser interessantes e variados para manter a atenção das pessoas. Variar o modo do exercício – de modo maior para modo menor - que muitas vezes é feito
no modo maior, poderá deixar os exercícios mais desafiadores. Eles devem ser musicais e expressivos para que não sejam feitos de modo automático, sem expressão e
musicalidade. Os cantores devem ser levados a encontrar o sentido musical em cada
exercício realizado.

2) Selecionar os vocalizes de acordo com as dificuldades técnicas e musicais presentes no
repertório que será ensaiado.
3) Construir vocalizes utilizando material das peças que serão ensaiadas com vistas ao
desenvolvimento técnico vocal do grupo, além de trabalhar aspectos relacionados ao
treinamento auditivo, senso rítmico. As habilidades adquiridas no aquecimento poderão ser facilmente transferidas para o repertório, aumentando o desempenho e satisfação dos cantores. Em muitos casos, o regente e/ou preparador vocal deverá compor
os vocalizes para o seu grupo, pois os exercícios existentes poderão não atender as necessidades vocais dos coristas para realização de determinado repertório.
4) É interessante lembrar que para muitos cantores o aquecimento é a fonte primária de
sua informação a respeito de técnica vocal. Os conceitos acerca da respiração, ressonância, emissão, projeção, agilidade vocal, devem ser trabalhos com clareza e precisão
para que o cantor consiga realizar os exercícios adequadamente sem prejuízos à sua
voz e consiga, transferir para o repertório, os recursos vocais desenvolvidos no momento do aquecimento e da técnica vocal.

A título de ilustração sugiro uma lista de vocalizes que podem ser empregados no aquecimento vocal inicial para ativação da voz. Os exercícios começam com vibração de lábio ou língua
com o intuito de massagear as pregas vocais e eliminar o excesso de muco presente na laringe;
os exercícios em boca-chiusa objetivam dar continuidade ao trabalho da ressonância vocal,
deixando a voz no foco; os exercícios com fonemas, em graus conjuntos e com tríade maior,
focalizam a consciência da colocação vocal em diferentes regiões com vistas a uma emissão
vocal de qualidade e saudável.


Vibração de língua numa nota (subir de ½ em1/2 tom)



Vibração de lábios numa nota (subir de ½ em ½ tom)



Vibração de língua em 4 tempos numa nota, seguida da emissão em “SE” para homens
e “SI” para mulheres (subir de ½ em ½ tom)



Vibração de lábios em 4 tempos numa nota, seguida da emissão em “SE” para homens
e “SI” para mulheres (subir de ½ em ½ tom)



Boca-chiusa em 4 tempos numa nota (subir de ½ em ½ tom)



Boca-chiusa em 4 tempos numa nota, seguida da emissão em “SE” para homens e “SI”
para mulheres (subir de ½ em ½ tom)



Emissão em 3 graus conjuntos diatônicos com “SE” para homens e “SI” para mulheres
(subir de ½ em ½ tom)



Emissão em 4 graus cromáticos (no âmbito de um 3ª. Menor) com “SE” para homens e
“SI” para mulheres (subir de ½ em ½ tom)



Emissão em tríade maior com “SE” para homens e “SI” para mulheres (subir de ½ em ½
tom)

Depois da realização de vocalizes preliminares, como os anteriormente mencionados, com o
foco na ativação da voz, colocação vocal e qualidade da emissão, outros vocalizes mais elaborados (em graus conjuntos, mas com extensão maior, de uma oitava, nona, décima ou com
saltos, arpejos), podem ser usados como exercícios na transição para um trabalho de técnica
vocal com os coristas. Com o corpo e a voz aquecidos, no momento da técnica vocal, é possível
desenvolver diversas habilidades vocais, tais como: ampliação da tessitura e agilidade vocal,
projeção, controle na transição de registros, formação e modificação de vogais, controle de
dinâmica, mistura vocal entre os cantores de um naipe e entre os diferentes naipes, entre outros aspectos, buscando contemplar a diversidade do repertório coral. Considero não ser possível trabalhar esses parâmetros mencionados, por meio de vocalizes mais elaborados, sem a
voz estar aquecida, pois caso contrário o desgaste vocal será audível e trará, além dos prejuízos individuais, prejuízos ao som coletivo das peças ensaiadas. Quando há o desgaste vocal, os

resultados se mostram na perda da qualidade sonora como um todo, em função de dificuldades na emissão, principalmente nos extremos da tessitura de cada naipe; se evidenciam na
dificuldade de manutenção da afinação, sobretudo, quando se canta a capella; no som conjunto do grupo, que não se conecta, não se mistura, na imprecisão da articulação e do ritmo, bem
como oscilações na manutenção do andamento, entre outros fatores. O canto nesse contexto
torna-se inexpressivo porque a expressão vocal depende, entre outros aspectos, desses elementos que corroboram para a qualidade musical e sonora da obra musical.
Considerações Finais
Há diversos manuais que contém inúmeros exercícios de aquecimento e técnica vocal para
coros, que não basta serem aplicados sem uma análise prévia de seus conteúdos, estratégias,
objetivos e fundamentação, bem como de sua viabilidade e funcionalidade no contexto em
que serão empregados. É necessário que o regente e/ou preparador vocal planeje o conteúdo
e a forma de realização do aquecimento e técnica vocal para seus ensaios, para que haja resultados no desenvolvimento vocal dos cantores e na qualidade musical e vocal na realização do
repertório. Cada repertório tem suas características próprias, considerando o compositor, o
período em que foi escrito, o centro ou região geográfica, no qual está inserido e sua função
social. Cada repertório demanda um modo de expressão, um tipo de apresentação que os
distingue e os ordena. As características estilísticas de cada repertório, podem ser percebidas
na forma, textura, harmonia, ritmo e ethos e, no caso da música vocal, é distinguido, ainda,
pela maneira como a voz é empregada. Para a realização de diferentes repertórios é preciso
técnica vocal que, como já foi discutido, pode ser compreendida como procedimento ou conjunto de procedimentos/meios/caminhos delineados para se chegar a um determinado resultado. No caso do trabalho vocal, busca-se estratégias que possibilitem, ao intérprete, uma
execução vocal em acordo com os parâmetros estilísticos distinguidos e ordenados pelo compositor, por um período, por uma região geográfica, por uma sociedade ou de acordo com o
papel que a expressão musical tem em seu contexto social. Por meio da técnica o cantor terá
ferramentas para produzir a sonoridade vocal mais adequada para a peça musical, sem se cansar e prejudicar sua longevidade e saúde vocal. Obviamente o termo técnico vocal, pode ser
compreendido de uma forma mais ampla, como um meio de possibilitar o autoconhecimento
e a sensibilização que permite o encontro do corista consigo mesmo e sua integração com seu
entorno33.
Este autoconhecimento e sensibilização da integração do corpo e da voz abre um caminho
para a expressão vocal no canto coral. A expressão vocal está relacionada a construção de uma
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sonoridade coral que é fruto da conexão de elementos técnico-vocais, técnico-corais e estilísticos34. Na construção dessa sonoridade coral não se desconsidera a identidade vocal de cada
cantor, mas busca-se caminhos para que o som coletivo seja formado a partir da valorização
da sonoridade própria de cada integrante. Em outras palavras, o trabalho com o corpo, com a
respiração, a ressonância vocal, vocalizes e técnica vocal devem convergir para que o cantor
tenha um amplo conhecimento do seu instrumento e saiba utilizá-lo, em conjunto com outras
vozes, na execução do repertório proposto. Não há como construir uma expressão vocal no
canto coral que não seja por meio de uma concepção vocal consistente e significativa com
vistas ao processo de construção e realização musical do repertório, seguido de um fazer musical prazeroso e realizador. Com minhas explanações acerca do trabalho vocal no canto coral,
busquei demonstrar como cada regente e/ou preparador vocal, em seu contexto, é responsável por pensar, elaborar, criar, aplicar, avaliar estratégias e procedimentos vocais, para tornar
o momento do aquecimento e da técnica vocal relevantes para a construção da expressão
vocal de seu grupo.
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DESAFIO, DE FERNANDO LOPES-GRAÇA: RETRATO [DE UM]
“DESCONSTELIZADOR”
GUILHERMINA LOPES
UNICAMP (Brasil)/CESEM – Universidade Nova de Lisboa

Em 1958, pouco antes de sua primeira viagem ao Brasil, Fernando Lopes-Graça compôs
a canção Desafio, sobre o poema homônimo de Manuel Bandeira. Adolfo Casais Monteiro, em um estudo sobre o autor pernambucano, destaca em sua obra a “impureza”,
resultante da diversidade estilística e da mistura de sentimentos e sensações aparentemente contraditórios, características bastante presentes nos poemas da “Lira dos Cinquent’anos” (1940), coletânea onde se encontra o Desafio. Curiosamente, considerandose a fidelidade do poeta às estruturas de métrica e rima comuns ao gênero poético popular a que o título se refere, deve-se reconhecer que este, ao menos aparentemente, é o
poema mais “puro” da coletânea. Outro traço bastante visível na poesia bandeiriana é a
mistura, num mesmo poema, de vários registros da linguagem, o que confere humor ao
texto. No ensaio “Bandeira, o Desconstelizador”, Haroldo de Campos discorre sobre
essa característica do poeta, utilizando a metáfora das constelações como redes de significados comumente associados a determinada palavra ou associações vocabulares previsíveis ou tidas como lógicas e apropriadas. O bem-humorado uso da palavra "bunda”,
alteração ao texto realizada pelo compositor, pode ser entendido como homenagem a
essa sua marca estilística. A “impureza” estaria presente na canção por meio da sobreposição de lirismo, brejeirice e valentia, que se misturam no texto, nas indicações de
caráter e no jogo entre barcarola e impulso de dança espanhola [recurso a saltos anacrústicos ascendentes de 4ª, à alternância dos intervalos melódicos de 3ª maior e menor
e à articulação non legato] permeado por uma harmonia impressionista.

O poeta e a música
Não há nada no mundo de que eu goste mais do que de música. Sinto que na música é que conseguiria
exprimir-me completamente. Tomar um tema e trabalhá-lo em variações ou, como na forma sonata, tomar
dois temas e opô-los, fazê-los lutarem, embolarem, ferirem-se e estraçalharem-se e dar a vitória a um ou
ao contrário, apaziguá-los num entendimento de todo repouso...creio que não pode haver maior delícia em

matéria de arte. Dir-me-ão que é possível realizar alguma coisa de semelhante na arte da palavra. Concordo, mas que dificuldade e só para obter um efeito que afinal não passa de arremedo 35.

A música não aparece apenas na ligação pessoal do poeta com esta arte, expressa
em seu livro de memórias Itinerário de Pasárgada, e em sua atividade de crítico na
Ideia ilustrada e no Diário Nacional, mas também em sua obra poética, seja nas referências a artistas e gêneros (“Mozart no céu’, “Maísa”, “Toada de negros em Cuba’,
“Tema e variações”, “Ponteios”, “Ovalle’, “O violoncelista estava a meio do concerto
de Schumann”, “Letra para uma valsa romântica”, “Cantiga”, “Cantilena”, “Acalanto”,
etc..) ou na musicalidade inerente à poesia, seja nos versos e rimas regulares, como no
Desafio, foco deste artigo, na referência sonora à cena representada, como em Trem de
Ferro ou no conteúdo que sugere movimento em Debussy.
Para cá, para lá...
Para cá, para lá...
Um novelozinho de linha...
Para cá, para lá...
Para cá, para lá...
Oscila no ar pela mão de uma criança
(Vem e vai...)
Que delicadamente e quase a adormecer o balança
-Psiu... –
Para cá, para lá...
Para cá e...
- O novelozinho caiu36.

Ao comentar seu processo criativo, Bandeira, que até mesmo se aventurou a estudar o Tratado de Composição de Vincent D’Indy, utiliza metáforas musicais, como
timbre da vogal ou resolução da estrofe. A intenção de se aproximar da composição
musical é muitas vezes consciente e explícita.

Tentei [...] reproduzir num longo poema a estrutura da forma sonata. Sempre lamento
ter destruído a minha sonata, onde havia um alegro, um adágio, um scherzo e o final.
Não foi simples exercício: era expressão de uma profunda crise de sentimento: só que
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Idem, p. 60.

eu, como corretivo ao possível sentimentalismo, desejei estruturar os meus versos (eram
versos livres) segundo a severa arquitetura musical37.

Capiberibe a primeira vez com e, a segunda com a me dava a impressão de um acidente, como se a palavra fosse uma frase melódica dita da segunda vez com bemol na terceira nota. De igual modo, em “Neologismo” o verso “Teadoro, Teodora! ” leva a mesma intenção, mais do que de jogo verbal38.

Em A canção brasileira de câmara39, Vasco Mariz destaca Bandeira como o poeta com o maior número de poemas musicados (54 diferentes poemas, resultando em 92
composições com as repetições). A maioria das composições surgiu a partir dos poemas, mas Bandeira também recebeu encomendas de amigos para melodias já prontas ou
trabalhou em conjunto com os compositores. Tal é o caso do Azulão, de Jaime Ovalle,
da Modinha e do Martelo (2º movimento das Bachianas nº 5) de Villa-Lobos e do Desafio de Francisco Mignone, com poema diverso do estudado neste artigo, arranjo de
versos de Mané do Riachão.

Bandeira, poeta vário e impuro
Segundo Pedro Marques40, “Manuel Bandeira fundiu à sua primeira poética, de
linguagem predominantemente solene, o tom coloquial”. É nesse emaranhado do popular e do cotidiano em sua poesia que Aires de Andrade41 vê a razão de sua obra ter atraído a atenção de tantos compositores.

Mesmo nos momentos em que Manuel Bandeira se manifesta exprimindo anseios de universalização, não
consegue o seu pensamento se emancipar inteiramente do jugo que estabelecem em suas faculdades criadoras as reminiscências acumuladas no espírito do poeta pela ação do observador apaixonado das coisas
do povo. Há sempre em seu estilo a intromissão, às vezes franca, às vezes sorrateira, dessas forças que se
agitam incessantemente nas camadas subterrâneas da sua emoção em atitudes expansionistas. Atribuo
principalmente a esse aspecto da arte de Manuel Bandeira o motivo de atração que faz convergir para a
sua poesia as preferências dos nossos compositores.
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visitados.

Desafio, poema que motivou a canção que analisaremos neste artigo, faz parte
da Lira dos Cinquent’anos, publicada em 1940 pela editora Civilização Brasileira, mas
custeada pelo autor, como acréscimo a uma edição de suas Poesias Completas42. Obra
de um artista já maduro, mantém a diversidade temática e estilística dos livros anteriores. Sobre ela, diz o escritor português Adolfo Casais Monteiro43.
Um Gérard de Nerval que tivesse o dom da ironia e do sarcasmo; um Antônio Nobre que soubesse sair da
tôrre da doença e amar a vida apesar de tudo; um Paul Valéry a quem fosse dado chorar; um clássico
sabendo viver profundamente todos os delíquios românticos, e um modernista amando o sabor de tornear
uma bela estrofe de rigorosa geometria... eis o que eu diria do Manuel Bandeira da LIRA DOS CINQUENT’ANOS, se alguém que lhe ignorasse a poesia me pedisse para a sintetizar em breves palavras.
[...] o poeta que brinca, o poeta que lança ao ar, de vez em quando, um ou outro poema que é puro divertimento, é ao mesmo tempo aquele que tem dado à poesia brasileira algumas das suas notas de mais profunda ressonância, de mais amarga tristeza e de mais séria contemplação da vida. E, como nunca, o contraste impressiona nos seus últimos livros, e é como um apêlo ao leitor para que não se deixe convencer
demasiado, quando lê as brincadeiras, de que não haja um drama, e de que não haja fantasia, quando lê os
poemas de mais grave angústia ou renúncia. Outros poemas parecem ser a ponte de passagem entre a hora
da fantasia divertida e a hora grave; poemas em que, porém, quem saiba ler poderá encontrar, não uma
passagem, mas a verdadeira síntese de todos os diversos rumos da poesia de Manuel Bandeira.

Davi Arrigucci Jr intitula seu aprofundado estudo sobre o poeta Humildade,
paixão e morte44, numa referência às três principais linhas de força (na maioria das vezes misturadas) de sua poética – a primeira ligada ao retrato do cotidiano, à busca de
uma linguagem simples e à manifestação da humildade propriamente dita (dizia-se
“poeta menor”), a segunda ao amor, tanto no aspecto mental do sentimento quanto ao
erótico e a terceira à morte de maneira mais ou menos explícita (desde a constatação
da fugacidade das experiências, manifestação da saudade dos que já se foram às referências à sua doença e meditações sobre a própria morte). Bandeira foi diagnosticado
na

juventude

com

tuberculose,

o

que

o

levou

a

abandonar

os

estudos universitários e passar um ano num sanatório na Suíça, ocasião em
que conheceu, entre outras personalidades, o poeta Paul Eluard. O fantasma
da morte iminente jamais abandonou sua escrita, ao longo de sua ironicamente pródiga vida de mais de oitenta anos.
42
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Temas e estilos diversos se misturam na sua Lira, que traz tanto questões existenciais, como em “Carta de Brasão”, “Velha Chácara”, “Peregrinação”, “Belo belo”,
preocupação social (“Testamento”), contemplação (“Ouro Preto”, “Maçã’), erotismo
(“Água-Forte”) homenagens (“A Alphonsus de Guimaraens Filho”, “Acalanto de John
Talbot”, “Soneto em louvor de Augusto Frederico Schmidt”, “Mozart no céu”) e referências a gêneros eruditos e populares consagrados (“Desafio”, “Balada do rei das sereias”, “Cantar de amor”, “Canção”, “Soneto Italiano”, Rondó do Capitão”, “Cossante”). Utiliza tanto o verso livre quanto medido, com ou sem rimas.
Massaud Moisés45 destaca a Lira dos Cinquent’anos como um momento de libertação do ideário modernista sem esquecer sua dívida para com o movimento, visível
na liberdade de expressão, diálogo com a tradição e busca da simplicidade.

Desafio, o poema mais “puro”: retrato fiel de um gênero tradicional
Em Musica Popular Brasileña46, Oneyda Alvarenga define o gênero desafio
como um torneio poético em que dois cantores medem suas capacidades de improvisação. Presente em todo o Brasil, sobretudo na região Nordeste, inicia-se com uma provocação, improvisada ou baseada em um mote popular, à qual o outro responde, encerrando–se a disputa quando um dos oponentes não consegue responder ou se declara vencido. A autora destaca o papel da memória na criação dos versos, que normalmente se dá
a partir de referências de práticas anteriores. Os cantadores, em sua maioria analfabetos,
citam passagens da Bíblia, fatos históricos remotos temporal e geograficamente, noções
de geografia, álgebra e até regras de retórica, muitas vezes sem saber claramente do que
estão tratando.
Além de demonstração de habilidade poética em si, boa parte dos desafios carrega manifestações vaidosas de proezas do eu-lírico, seja poéticas ou relacionadas a um
cotidiano de atividades que envolvem valentia. Provocações ao adversário também fazem parte do conteúdo textual. Os cantadores, espécies de jograis ou trovadores, pedem
contribuições a quem assiste à sua contenda, retribuindo com versos agradecidos a
quem lhes dá algum dinheiro.
Dos poemas da Lira dos Cinquent’anos, Desafio é o que mais se aproxima do
gênero que o inspirou. Nos outros versos de inspiração popular há sempre algo que o
45
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diferencia; uma erudição um tanto deslocada ou um humor não tão comum ao original.
O poema, em linguagem simples, todo em redondilhas maiores 47 e rimas nos versos
pares – esquema originário dos romances medievais - bem poderia passar pela longa
resposta de um cantador a uma provocação poética de seu adversário:
Não sou barqueiro de vela,
Mas sou um bom remador:
No lago de São Lourenço
Dei prova do meu valor!
Remando contra a corrente,
Ligeiro como a favor,
Contra a neblina enganosa,
Contra o vento zumbidor!
Sou nortista destemido,
Não gaúcho roncador:
No lago de São Lourenço
Dei prova do meu valor!
Uma só coisa faltava
No meu barco remador:
Ver assentado na popa
O vulto do meu amor...
Mas isso era bom demais
- Sorriso claro dos anjos,
Graça de Nosso Senhor!48

A canção de Lopes-Graça como retrato [de um] ‘desconstelizador’
Lopes-Graça concluiu a sua música para o Desafio em junho de 1958, pouco antes de sua primeira visita ao Brasil, – a convite do ministro da Educação e Cultura Clóvis Salgado, por intermédio de Camargo Guarnieri - onde permaneceu entre os meses de
agosto e outubro, realizando recitais e conferências nas cidades de São Paulo, Rio de
Janeiro, Salvador, Belo Horizonte e Florianópolis49. Nos programas dos concertos aqui
realizados, não encontrei, contudo, indicação de apresentação da peça. A referida data
consta no final da partitura, o que leva a deduzir que era intenção do compositor apre47

Versos de sete sílabas, lembrando que se conta até a última sílaba tônica de cada verso.
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sentá-lo no Brasil. A canção seria estreada em dezembro do ano seguinte pelo compositor e pelo tenor Fernando Serafim, em um recital realizado no Ateneu Comercial do
Porto em 1959.
Sabemos, por meio de uma crítica/crônica do próprio Bandeira no Jornal do Brazil, que, por ocasião da tournée, os dois se conheceram pessoalmente em uma reunião
na casa do casal Arnaldo Estrela (pianista) e Mariuccia Jacovino (violinista).
Ainda durante a passagem do compositor pelo Brasil, Bandeira o ouviria tocar
suas composições por ocasião de um sarau em sua homenagem, realizado no Lagoinha
Country Club, no bairro de Santa Teresa. Também se apresentaram no evento António
Saraiva, Lia Salgado e o poeta português Antonio Botto.
Predomina na canção o compasso 6/8, numa referência ao tradicional gênero da
barcarola. A forma é uma espécie de rondó, ABACDA, com sugestão da tonalidade de
lá menor. As duas primeiras aparições de A consistem na apresentação do tema, seguido
de sua repetição modificada cromaticamente, com algumas inversões de sentido melódico e a última (coda), de uma única apresentação, concluída em um glissando, em intervalo de oitava, todas as vezes com um acompanhamento baseado em um motivo em
6/8 com apoios no baixo a cada pulso e arpejos ascendentes na mão direita, numa referência ao remo de um barco no mar tranquilo, interrompido por compassos com alterações rítmicas que sugerem momentos de maior agitação.

Início do Desafio de Lopes-Graça. Tema (c.2 a 6) seguido de sua repetição modificada (c. 7 com
50
anacruse a 9). Edição da autora a partir da cópia do manuscrito .

A seção B é construída no campo sonoro de Sol Maior. Em vez de utilizar-se de
elementos que remetem ao folclore Lopes-Graça toma como referência principal o texto, ilustrando musicalmente o que é descrito. Por exemplo, no trecho inicial de B, correspondente ao texto "remando contra a corrente" a "contra a neblina enganosa" (c. 12
com anacruse a 17), temos entre a voz e o acompanhamento uma dualidade métrica de
pulsação simples e composta numa escrita em 6/8. A sensação de indeterminação tonal
dos acordes formados pela superposição de quartas ou quintas, sem terças, também reforça a ideia de confusão gerada pela corrente e pela neblina. Em "contra o vento zumbidor" (c.18 com anacruse), o emprego de elementos da escala melódica de mi menor
com uma suspensão na sensível sobre um acorde de sua dominante, Si Maior, gera uma
sensação de vento, reforçada visualmente pela enarmonia ré sustenido-mi bemol a partir
do 6/8 seguinte. Observe-se que a partir da nota sol temos uma escala de tons inteiros,
também muito associada a esse tipo de ambientação.
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Seção B. Dualidade métrica na primeira parte e destaque para o uso de tons inteiros em "contra o vento zumbidor".

Na transição entre B e o retorno de A (c. 20 a 27), o compasso 25 apresenta uma
polirritmia (tercinas na mão direita e pulso simples na mão esquerda), ainda uma referência à atmosfera da seção anterior.

Episódio que liga B ao retorno de A. Destaque para a polirritmia no compasso 25

A segunda frase da segunda apresentação de A (c. 33 com anacruse a 35) tem
como centro a nota Fá, sugerindo a tonalidade de Fá Maior.
No compasso 37, apesar do emprego da expressão Agitato, reforçado pela repetição da nota dó sustenido, mantém-se o caráter de A, preparando o quasi lento de C
(c.41). O exuberante episódio de B para A (c. 20 a 27), contrasta com este episódio para
C (c. 37 a 41), que prepara uma melodia totalmente nova em Dó Maior, tônica relativa.
O caráter lírico do quasi lento, con malizia de C cria uma expectativa, surpreendida no
un poco animato (ver assentada na popa...), pelo bem-humorado uso da palavra "bunda".
Apenas após o retorno a Portugal, Graça escreveu a Bandeira informando que
havia trabalhado sobre seu poema. Este respondeu-lhe, em carta de 17 de janeiro de
196051, que ficou muito feliz pelo Desafio ter sido musicado, "com bunda e tudo", referindo-se à única alteração realizada no texto pelo compositor: a substituição do verso "o
vulto do meu amor" por "a bunda do meu amor".
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Seção C. Surpresa do lírico ao malicioso

A transição para D baseia-se no motivo principal do acompanhamento, com pedal em Fá sustenido. A seção D, um comentário de devaneio do eu-lirico (mas isso era
bom demais...), traz uma nova melodia, em Fá sustenido maior, ainda permeada pelo
pedal.
O Tempo I traz a retomada do tema principal, em lá menor, agora sem texto,
apenas trauteado (trá lá lá...). O uso de sílabas, a dinâmica piano que decresce posteriormente e o fim em um glissando ascendente de oitava conferem malícia à expressão do
eu lírico, o que é reforçado por um pedal de dominante (Mi) que decresce e rallenta,
como se desaparecesse no horizonte.

Última repetição de A (coda)

A surpresa de uma frase ou palavra inesperada, deslocando o curso da narrativa
ou o teor linguístico do poema, é uma característica marcante da escrita bandeiriana, e
possivelmente o elemento-chave de seu humor. Como bem assinala Sônia Brayner,
Manuel Bandeira, proveniente das vertentes do parnasianismo e simbolismo, absorveu a
atmosfera estética do modernismo, reagindo gradativamente ao aspecto modelizador e
sistemático das estéticas anteriores; o humour que injeta em seus poemas vai corresponder a uma transformação de óptica frente á razão e à emoção, dispondo-se criticamente

a contemplar e a aceitar essa reconciliação dos contrários tão própria à faculdade de
mudar de perspectiva da ironia52. Será um recurso reconhecível em sua obra [...] a quebra da emoção pela antífrase, a mescla dos estilos com o intuito de criar o contraste propício à desmistificação lírica, muitas vezes, com forte dose de grotesco53.
Outro traço bastante visível na poesia bandeiriana é a mistura, num mesmo poema, de vários registros da linguagem, o que confere humor ao texto. No ensaio “Bandeira, o Desconstelizador”54, Haroldo de Campos discorre sobre essa característica do poeta, utilizando a metáfora das constelações como redes de significados comumente associados a determinada palavra ou associações vocabulares previsíveis ou tidas como lógicas e apropriadas.

[...] a informação estética de certos poemas bandeirianos [...] nasce do deslocamento repentido, fiado
numa fímbria de linguagem apenas, do lugar comum para o lugar incomum [...]. Diante das palavras
consteladas pelo uso num planetarium fixo de significados e associações, Bandeira se comporta como um
operador reblede, que se insubordina contra as figuras sempre repetidas do estelário dado (frases feitas do
domínio comum) e, subitamente (luciferinamente), procura recompor a seu arbítrio poético os desenhos
semânticos articulados pelo uso, resgatar as estrelas-palavras de suas referências e das imagens estáticas
que projetam.

Um exemplo dessa “desconstelização”, tanto temática quanto vocabular, pode
ser encontrado no poema Belo belo55, publicado na coletânea de mesmo nome, subsequente à Lira dos Cinquent’anos.

Belo belo minha bela
Tenho tudo que não quero
Não tenho nada que quero
Não quero óculos nem tosse
Nem obrigação de voto
Quero quero56
Quero a solidão dos píncaros
A água da fonte escondida
52
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A rosa que floresceu
Sobre a escarpa inacessível
A luz da primeira estrela
Piscando no lusco-fusco
Quero quero
Quero dar a volta ao mundo
Só num navio de vela
Quero rever Pernambuco
Quero ver Bagdad e Cusco
Quero quero
Quero o moreno de Estela
Quero a brancura de Elisa
Quero a saliva de Bela
Quero as sardas de Adalgisa
Quero quero tanta coisa
Belo belo
Mas basta de lero-lero
Vida noves fora zero.

No Desafio, o bem-humorado uso da palavra "bunda”, alteração ao texto realizada pelo compositor, pode ser entendido como homenagem a essa sua marca estilística.
Em entrevista ao tenor Fernando Serafim57, que realizou, juntamente com Lopes-Graça, a estreia da canção, perguntei-lhe que indicações de caráter haviam sido
feitas pelo compositor durante os ensaios. O cantor respondeu, sem hesitação: “O caráter, ele disse-me logo: “Isto tem de ser brejeiro!” [...] A própria letra implica que haja
um sentido brejeiro, portanto, tire partido disso mesmo.” Ouço, contudo, na canção uma
certa “impureza” manifesta na sobreposição de lirismo, brejeirice e valentia, que se misturam não apenas no texto (“sou nortista destemido, não gaúcho roncador” [...] “sorriso
claro dos anjos, graça de Nosso Senhor”) e nas indicações de caráter (grazioso, agitato,
con malizia, deciso) mas também no jogo entre barcarola e impulso de dança espanhola,
por meio do recurso a saltos anacrústicos ascendentes de 4ª, à alternância dos intervalos
melódicos de 3ª maior e menor58 e à articulação non legato.
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Serafim, Fernando. Entrevista a Guilhermina Lopes. Lisboa, 01 de julho de 2016.

Tal recurso também se faz muito presente na obra de compositores de outros países, por exemplo, na do húngaro Bela Bartók;
o caráter espanhol dá-se, neste caso, em relação ao contexto musical.

c. 60-64 - Jogo ente barcarola e dança espanhola por meio do salto anacrústico de 4a ascendente, da articulação non legato e da alternância melódica de 3ª menor e maior (c. 62).

Podemos encontrar tais características em obras de compositores nativos da Espanha. Um exemplo do salto anacrústico de 4ª e do uso de non legato em El paño
moruno, primeira das Siete Canciones Populares Españolas (1914)59, de Manuel de
Falla.

Início da canção El paño moruno - salto ascendente anacrústico de 4a e articulação non
legato

Temos um exemplo do jogo melódico entre terças, embora ornamentadas e não
diretamente seguidas como no Desafio, na canção Nana, do mesmo ciclo:
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Falla, Manuel de. Siete Canciones populares españolas. Paris: Max Eschig, 1922.

Jogo melódico de terças em Nana

O jogo entre barcarola e impulso de dança espanhola já havia sido utilizado por
Lopes-Graça em Na Ria de Aveiro, das Viagens na minha terra (1954)60. podemos perceber,

por

meio

do

ritmo

da

mão

esquerda,

que

a

dança

a

que se alude é a habanera, na verdade de origem hispano-americana. No Desafio, o
ritmo da Habanera não é exposto com tanta clareza.
A presença, ao longo do Desafio, de acordes construídos à base de quartas e/ou
quintas sobrepostas, muitas vezes sucessivos, gerando paralelismos, traz também aos
ouvidos a referência ao chamado estilo impressionista, especialmente à música de Claude Debussy. Tal harmonia, como já mencionado, por sua indeterminação tonal e sensação sonora de rarefação, é frequentemente associada a elementos etéreos ou fluidos,
como vento ou água.
Não se pode crer que Graça desconhecesse as bases estruturais do gênero folclórico desafio, visto ser este, segundo Oneyda Alvarenga (1947) e Luís da Câmara Cascudo61, de origem portuguesa. A definição apresentada pelo compositor em seu Dicionário
de Música62, publicado no mesmo ano que a canção, revela muita proximidade com a
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Martins, José Eduardo. Lopes-Graça: Viagens na minha terra. Lisboa: Portugaler, 2004.
Cascudo, Luís da Câmara. Vaqueiros e Cantadores. Rio de Janeiro, RJ : Edições de Ouro, 1939.
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prática brasileira: “Duelo lírico que nas desfolhadas e bailaricos os cantadores de boa
casta imprimem, com graça inventiva, aos seus diálogos felizes na arte de bem trovar”.
Embora de ritmo menos movido e marcado que o desafio do Nordeste brasileiro, o Despique, recolhido no Algarve (Casa Velha/Alferce, Monchique) por Lopes-Graça e Giacometti63, é descrito pelos dois pesquisadores como uma “cantiga ao desafio, a que falta
porém um dos contentores.”

Sofreri não é penari,
(Ó) penari não é sofreri.
(bis)
Chorari não é riri,
(Ó) riri não é chorari.
Ai, desceri não é subiri,
(Ó) subiri não é desceri.
Cá ‘stá o meu “compadro” Fernando (bis)
Que me pode aqui valeri.
Eu posso levar duas noites,
Ou três, ou quatro,
Mas ninguém me há-de venceri.
Cá ‘stá o meu “compadro” Fernando
Que me pode aqui valeri.

Entendo a “impureza” estilística do Desafio de Lopes-Graça como uma abordagem bem-humorada do compositor, numa tentativa, ao mesmo tempo, de valorizar o
texto poético e homenagear o marcante traço irreverente do poeta pernambucano.
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A MÚSICA É QUEM MAIS ORDENA, A VOZ OBEDECE

JORGE MATTA
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa
CESEM Centro de Estudos de Estética e Sociologia Musical

Creio que como qualquer ator para com o seu texto, qualquer instrumentista, cantor
ou maestro deve ter uma atitude sincera para com a música, não procurando uma espetacularidade exterior, através de efeitos, mas basear-se na própria música. Deve analisar uma obra
com profundidade e detalhe (a análise feita pelo intérprete não tem que ser igual a uma análise académica), detetar nela as linhas de força, impulsos e tensões, e construir através deles a
sua interpretação. Assim, a música falará por si própria sem ser necessário impô-la com artifícios. Uma obra tem ou não um conteúdo e uma tensão própria. Se não tem mais vale que o
intérprete a abandone e não a execute, em vez de lhe acrescentar algo que lhe é alheio, de lhe
adicionar efeitos, contrastes ou clímaxes que não lhe pertencem.
Na maior parte dos casos, um intérprete parte de uma partitura, de um conjunto de
sinais e símbolos que no papel são apenas isso – grafismos com um significado mais ou menos
preciso. Mas para chegar ao som, objetivo último e único da música, é preciso idealizar, construir uma imagem sonora, e depois transformá-la em realidade instantânea. De um suporte
material, com existência física no espaço, chega-se a uma sucessão de instantes, que serão
sempre únicos e irrepetíveis.
Nos cantores, mais do que em outros músicos, o ponto de partida (e o resultado final)
deixa algumas vezes de ser a música, e passa a ser a própria voz. A relação íntima entre si
mesmo e o instrumento, o desenvolvimento e a moldagem das características da voz dentro
do próprio corpo podem dar origem a um narcisismo vocal-pessoal que se sobrepõe à função
da voz – ser um veículo de expressão da música (ou do texto) que serve.
Um cantor deve então abdicar das características da sua voz quanto canta uma determinada canção ou ária? Não, claro que não, mas deve adaptá-la, moldá-la ao que quer exprimir, que tem que passar pelo texto e seu significado, pelo estilo, pela essência da peça. Todas

as vozes podem cantar toda a música? Claro que não. Há vozes que se adaptam bem a um tipo
de música, a um estilo, e não se adaptam a outro.
Os professores de canto (que muito prezo) são muitas vezes responsáveis por esses
equívocos, confundindo o que é o trabalho técnico, em que a voz tem que ser “esticada”, e
depois a escolha do repertório, que tem que ser adequado à voz. O que acontece por vezes é
um cantor persistir num tipo de repertório para uma voz que não é realmente a sua, muitas
vezes empurrado pelo seu professor, acabando por forçá-la em registos que ainda não desenvolveu suficientemente, ou que definitivamente não são os seus. Podia referir, por exemplo,
casos de meios-sopranos que tentam desesperadamente ser sopranos, ou de barítonos que
tentam transformar-se em tenores, gritando heroicamente em registos que não lhes são naturais. O resultado é que, para além de ser impossível ouvi-los, a sua voz acaba por ser forçada e
sofrer danos irreversíveis.
Nas últimas décadas do século XX desenvolveram-se as correntes historicistas na interpretação da música antiga, segundo as quais se procura reconstituir as condições em que a
música foi criada e executada – o mesmo tipo de efetivos, utilização dos instrumentos da época (ou a sua imitação), o mesmo estilo interpretativo. Um bom exemplo são os períodos Barroco e Clássico, em que se procura a clareza, a articulação diferenciada das frases, a pureza e a
transparência das vozes, com um emissão leve e uma utilização específica (e parcimoniosa) do
vibratto, enquanto no Romantismo oitocentista vai predominar a grande linha contínua e densa, em que são especialmente adequadas as vozes espessas, impostadas, com bastante vibratto.
Depois de nos termos habituado a estes diferentes estilos e sonoridades, é difícil ouvirmos as vozes “erradas” em cada estilo. Claro que algumas vozes não são adaptáveis, por
serem demasiado grandes ou espessas para a música antiga, ou por não terem cor (corpo)
suficiente para o século XIX, mas há cantores que não cultivam minimamente a flexibilidade e
não se adaptam porque não querem (a sua voz é mais importante do que a música que fazem).
Dois bons exemplos são Cecilia Bartoli, uma grande voz mas sobretudo uma cantora inteligente, que põe a voz ao serviço da música que faz, cantando Caro mio ben, de Giordani
(https://www.youtube.com/watch?v=-Hlk8EDA02M), e Anna Netrebko, uma voz ideal para a
ópera oitocentista, grande, muito timbrada, com um vibrato natural, cantando O mio bambino
caro,

da

ópera

Gianni

Schichi,

de

Puccini

(

https://www.youtube.com/watch?v=g0Kcg7WEJME).
O lied, por exemplo, é uma música em que a palavra e o seu significado são o principal
motor da interpretação (estamos muito perto de um texto teatral). São frequentes os cantores
que não poem suficientemente a sua voz ao serviço dessa subtileza, articulando, moldando e

colorindo cada palavra, cada ambiente, cada significado. É uma música de uma enorme subtileza, que implica, para além da sensibilidade, inteligência musical. Um bom exemplo é o inteligente Hermann Prey, cantandoa canção Die Wetterfahne, de Schubert
(https://www.youtube.com/watch?v=4IWykPlo93U.
Na música contemporânea a voz pode assumir-se como um instrumento, que não diz,
não conta uma história, mas é mais um objeto sonoro. Uma das grandes intérpretes deste
repertório

é

Cathy

Berberian.

Um

muito

bom

exemplo

é

a

obra

Stripsody

(https://www.youtube.com/watch?v=pmPbyyZwh4s).
Num coro é igualmente importante a procura da sonoridade adequada, não já em
termos de som individual, mas de som de conjunto (que se constrói a partir das vozes de cada
um, mas muito da sua fusão entre si).
Lopes-Graça diz: “A canção popular portuguesa conserva, como poucas, a essência, o
aroma da terra, a marca da sua origem rústica, o selo da sua autenticidade e inspiração populares. É quase sempre um produto verdadeiramente nativo, e não uma transformação ou
adaptação […] da criação culta.”64 Mas, apesar das suas palavras e das suas próprias interpretações, a música coral de Lopes-Graça foi com frequência mal servida por alguns dos seus intérpretes, cantada com demasiada dureza, que não tem nada a ver com a própria música. Sendo o compositor militante de um partido de esquerda, as suas canções, fosse qual fosse a temática, eram muitas vezes utilizadas mais como panfletos do que como obras de arte autónomas e universais. As canções de intervenção, nomeadamente as “Heróicas”, que representam
uma parte muito pequena da sua produção vocal, adquiriram, sobretudo no período pós 25 de
Abril, uma grande importância e popularidade, tornaram-se em certos meios uma bandeira,
acabando por marcar demasiado a imagem musical de Lopes-Graça e condicionando a interpretação de outro tipo de canções, também elas adotando (erradamente) um “estilo heróico e
rude”. Será interessante a comparação entre diferentes interpretações de obras deste compositor, do Coro da Academia dos Amadores de Música, sob a direção de José Robert, com uma
sonoridade

cuidada

mas

bastante

“rústica”

(https://www.youtube.com/watch?v=OtPYVOCwjVw, e do Coro Gulbenkian, com uma sonoridade mais requintada (CD Fernando Lopes-Graça,Música Coral. Lisboa: Portugal Som, 2008).
Um repertório muito original são os negros (negrillos) – há muitos, do século XVII, provenientes do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. São bons exemplos da troca cultural resultante das Descobertas portuguesas.
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Fernando Lopes-Graça, A Canção popular portuguesa, Lisboa, Ed. Europa-América, 1974, p. 32.

A música foi utilizada pelos missionários como instrumento de evangelização: (…) a suavidade do canto fazia entrar nas almas a inteligência das coisas do céu.”
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No Brasil, os Jesuítas adota-

vam o canto dos índios, substituindo as palavras por textos religiosos na língua local, traduziam os cânticos religiosos europeus e representavam autos com música, que incluíam personagens reais e míticas
nativas. A chegada dos escravos africanos veio reforçar a interinfluência musical com os portugueses.
Para o Portugal europeu, os negros africanos trouxeram os seus cantos e as suas danças (os frenéticos
lunduns), que chegaram mesmo a ser proibidos, em 1579, pelos excessos que provocavam. Os vilancicos
negros constituem o repertório em que é mais nítida a absorção (ou pelo menos a utilização) de elementos africanos – língua, texto, personagens, e ainda a construção rítmica. O Coro Gulbenkian gravou
recentemente este tipo de repertório (CD Vilancicos negros de Santa Cruz de Coimbra. Lisboa: Portugal
Som, 2007).

O tema dos vilancicos negros é quase sempre o Natal, o nascimento do Menino Jesus,
mas em narrativas animadas e fantasiadas, em que as personagens são invariavelmente negros
africanos. A melodia e a harmonia são pouco elaboradas, o ritmo é geralmente complexo, com
uma clara influência africana. As línguas base são o castelhano ou o português, mas manipuladas, com uma construção frásica e uma fonética típica de línguas africanas - trata-se muito
provavelmente da imitação dos negros de Angola, Guiné e S. Tomé quando tentavam falar
português ou castelhano.
As consoantes são trocadas:
- o r pelo l: plimo, neglo, pleto, plessa, palente;
- o d pelo l: cansalão (cansadão);
- o l pelo r: donzera, fidarguia;
- o d pelo r: turo (tudo);
- o g e o j pelo z: zente, zunto
- não correspondem os artigos, os pronomes e os substantivos: na sua pé, huns Rey, dos meus
bida, co as mão nos pé;
- as palavras são modificadas: siolo (senhor), sá (está), samo (estamos);
- os verbos são mal conjugados: quer vai Belen, vamos fazendo huns foria.
- os nomes próprios são adaptados: Manué, Bacião, Flancico, Flanciquia, Caterija, Flunando,
Zuzé, Zezu, Antonya.
Como pronunciar? Como um português ou um castelhano faria, ou imitando os africanos? Creio que a opção mais correta, e também a mais eficaz sob o ponto de vista dramático, é
a diferenciação nítida das várias personagens (portuguesas, castelhanas, italianas ou negras),
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Padre Simão de Vasconcelos, citado em Gastão de Bettencourt, História breve da música no Brasil,
Lisboa, Secção de Intercâmbio Luso-Brasileiro do S.N.I, 1945, p. 20, citado em Manuel Carlos de Brito
& Luísa Cymbron, História da Música Portuguesa, Lisboa, Universidade Aberta, 1992, p. 68.

fazendo cada uma assumir claramente a sua pronúncia, e quando as frases não pertencem a
nenhuma personagem específica, atribuir-se-lhe um modo de falar. Não pode haver medo de
exagerar, de caricaturar demasiado. Estes vilancicos são histórias contadas, ingénuas, sarcásticas ou festivas, e essa descrição deve ser claramente assumida.
Mas não está em causa só a pronúncia numa língua, mas também a criação de sonoridades ou de efeitos através do texto, usando os fonemas, as consoantes e as vogais para reforçar momentos ou ambientes, para criar efeitos específicos ou mesmo para imitar instrumentos ou outros sons:
- podemos fazê-lo através da articulação e da sonoridade das consoantes. Alguns exemplos:
gulungá, gulungué (a rapidez ou o golpe de glote no g), tumbacatumba ou tululu (a percussão
do t e do l), bombia (percussão do b), soalhos (a expansão lenta do s), duele (articulação lenta
do d e l), Belsebu (a articulação dura dos b e z), fonferron (articulação lenta e em crescendo do
f);
- podemos fazê-lo através da cor e da articulação das vogais: tão tão tum tum (a cor profunda
e o exagero da componente nasal), gulungá gulungué, hé hé há há (o som demasiado aberto),
oya oya (a velocidade de articulação do ditongo e a abertura das vogais), Belsebu (o exagero
na duração e na sonoridade do u), duele (a lentidão do ditongo), beyaca (o crescendo em eyá),
gol gol gol (a cor gutural), macarrone e amore (o exagero da sílaba tónica), e em geral através
da abertura exagerada das vogais em expressões africanas. No limite é como se cada palavra
ou cada sílaba se transformasse num objeto sonoro, pronto para ser recriado e colorido independentemente do seu significado.
Mas as vozes podem ter também outras funções, serem instrumentos (percussões, ruídos), como em VocaPeople (https://www.youtube.com/watch?v=VwnMFgy3oz0) ou Pentatonix (https://www.youtube.com/watch?v=3MteSlpxCpo). Finalmente vamos assistir a um
casamento vocal impossível (mas genial), Fredy
(https://www.youtube.com/watch?v=kXe8nsbQ_5g).

Mercury e Montserrat

Caballé
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PARÂMETROS ACÚSTICOS NA TÉCNICA DE CANTO
JOSÉ MANUEL ARAÚJO
Conservatório Nacional
Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares

1.
Inicialmente ligado a manifestações rituais, a capacidade que o som tem para evocar
memórias ou induzir estados afectivos ou emocionais é particularmente eficaz no caso da voz
humana, porque permite a utilização da palavra, activando de forma coordenada zonas primitivas do cérebro onde se processam as informações sonoras mais simples (altura, intensidade,
ritmo) e zonas do neocórtex onde se processam a informação verbal e as informações mais
complexas da organização sonora (sequencial, sincrónica e estrutural).66 O tipo de emissão da
voz está directamente relacionado com o objectivo a que se destina: quanto mais pequeno o
grupo de ouvintes, menor é a intensidade necessária para a intelecção. Do sussurro da comunicação de afecto em situações de intimidade ao vozear tonitruante para a intimidação dos
inimigos, estende-se uma vasta gama de intensidades, alturas e timbres.
Os princípios fundamentais da técnica de Canto definidos no célebre Discorso Mandato a Giulio Caccini, de Giovanni Bardi, Conte di Vernio, mentor dos poetas e músicos que se
agruparam sob a designação de Camerata Fiorentina, ou simplesmente Camerata de' Bardi, no
último quarto do séc. XVII, ainda hoje são, na sua essência, válidos: a clareza do texto poético,
a naturalidade da emissão da voz, sem esforço, mas de modo a ser perceptível por toda a audiência. No entanto, a crescente popularidade da nova forma de arte musical, a ópera, implicou algumas alterações para corresponder às exigências de espaços cada vez maiores, que
necessitavam também de maior efectivo orquestral. Este processo teve o seu auge no séc. XIX
e início do séc. XX, na ópera italiana e alemã.
Do século XVII até aos finais do séc. XIX foram publicados inúmeros tratados, onde se
estabeleceram os princípios do que ficaria conhecido como bel canto, que deveriam ser lidos e
estudados detalhadamente por todos aqueles que se pretendem dedicar a esta forma de expressão artística, como executantes ou como pedagogos. De uma forma geral, os seus autores,
cantores de grande nomeada, procuraram fundamentar os seus princípios técnicos em bases
científicas. No entanto, só a partir de finais do séc. XX foi possível desvendar os processos
musculares e neuronais que ocorrem durante a emissão da voz através de métodos como a
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electromiografia (EMG) e a imagem por ressonância magnética funcional (fMRI). A própria
formação do som vocal permaneceu um mistério até ao ano de 1854, quando o grande pedagogo Manuel García inventou um método prático de observação da laringe durante a fonação.
Actualmente, estão facilmente disponíveis livros e trabalhos de investigação que podem esclarecer todos os aspectos científicos que envolvem este processo. Qualquer pessoa
pode conhecer pormenorizadamente todo o percurso que um jacto de ar percorre desde os
pulmões até aos ouvidos do público, nomeadamente a sua transformação em som glotal, a sua
amplificação e as modificações que sofre ao longo do tracto vocal. No entanto, é completamente impossível formar um cantor apenas com o recurso aos conhecimentos científicos. A
arte do Canto é, em primeiro lugar, uma expressão da Música e da Poesia. O papel de um professor que tenha uma sólida experiência de palco é indispensável neste processo: em todas as
formas de Arte, a transmissão é feita de mestre para discípulo, cabendo ao aprendiz, em primeiro lugar, observar e imitar; a abordagem analítica será inevitavelmente posterior. Na Música e, muito especialmente, no Canto, esse processo permitiu atingir níveis de excelência artística que, de outro modo, não seriam possíveis. Mesmo um cientista como Sundberg, um dos
mais respeitados investigadores da voz cantada, autor de inúmeras obras de referência, afirma
que a utilização pelo professor de indicações técnicas muito específicas de natureza científica
pode afastar o aluno daquilo que é essencial, os objectivos musicais, em detrimento dos meios, que são, efectivamente, não musicais:

A danger with a more specific type of instruction, utilizing terms such as tongue, jaw, subglottic
pressure and so on, is that it might cause students to focus attention on these features, which
are truly unmusical – actually means rather than goals.67

Em frente ao público, o conhecimento dos mecanismos do corpo e da mente, dos fenómenos físicos e químicos que ocorrem durante o acto de cantar, têm que ceder inteiramente o lugar à experiência do momento, devendo o cantor manter uma concentração total nos
aspectos artísticos, como a execução musical, a articulação do texto, ou a expressão. Os aspectos técnicos deverão estar de tal modo assimilados que a sua aplicação se torna automática.
O número de pessoas que se dedicam com grande empenho ao estudo do Canto é
infinitamente superior aos que efectivamente conseguem apresentar-se ao público como cantores profissionais. Destes, apenas uma ínfima minoria consegue ascender ao patamar mais
elevado, reservado a indivíduos de excepção, que deixam a sua marca na História do Canto.
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Não basta ter uma voz agradável, sustentada por uma técnica segura, ser musical e expressivo,
para o conseguir, o que depende de muitos outros factores. Independentemente de qualidades individuais específicas, não é possível ser um grande cantor sem possuir um domínio técnico extremamente elevado. O resultado reflecte-se em parâmetros quantificáveis através de
análise espectrográfica do som.

2.
Os objectivos da técnica vocal não diferem essencialmente dos da técnica de qualquer
instrumento: o executante deve adquirir a capacidade de reflectir todas as variáveis definidas
pelo compositor, como as diferenças de altura, tempo, timbre, intensidade, volume e expressão, projectando o som de forma eficaz até aos ouvidos do público. O cantor não difere de um
violinista ou de um pianista, que necessitam de muitos anos de estudo intenso e bem dirigido
para se poderem apresentar ao público de forma profissional. Numa fase inicial do estudo, não
é possível executar uma peça, mesmo de reduzido grau de dificuldade, com uma qualidade de
som que satisfaça todos os parâmetros de forma minimamente aceitável.
Independentemente da simples capacidade de execução das notas da partitura, o cantor tem que adquirir a capacidade de optimizar o timbre e a projecção da voz em toda a sua
extensão.

A voz resulta da transformação e amplificação do som emitido pela fonte so-

nora, as cordas vocais, que designamos como frequência fundamental (F0), através da caixa de
ressonância constituída pelos ressoadores e articuladores. Da forma como este processo decorre, depende a distribuição das frequências múltiplas de F0 ao longo do tracto. Além dessa
capacidade de optimizar o som vocal em todos os parâmetros acústicos, o cantor tem que
dominar a forma de articular o texto de forma perfeitamente compreensível, para o que necessita de dominar a fonética, a morfologia, a sintaxe e a semântica das línguas em que vai
cantar. A estes requisitos junta-se um conhecimento de todos os aspectos estéticos e culturais
específicos do período histórico em que a obra que vai cantar se situa, do estilo do compositor
e do autor do texto poético ou dramático.
A complexidade de parâmetros que coexistem numa obra vocal implica um processamento simultâneo de sinais que tornam o acto de cantar algo tão difícil de cumprir, quando se
pretende atingir um nível de excelência. Para a emissão do som, é necessário utilizar de forma
coordenada o ar contido nos pulmões e pressionado pelo efeito simultâneo de músculos antagonistas (expiratórios e inspiratórios) sobre as cordas vocais, pequenas pregas compostas por
várias camadas de diversos tipos de tecido: epitélio, lamina propria, músculo estriado, nervos,

estruturas vasculares e cartilagem,68 numa estrutura complexa, que permite a sua vibração de
modo bastante diferenciado. Durante a fonação, as pregas vocais actuam como um transformador, que converte a energia aerodinâmica gerada pelos músculos do tórax, diafragma e
abdominais em potência acústica radiada nos lábios, que é ouvida como voz. A transformação
de energia central a este processo ocorre em primeiro lugar na glote, na abertura entre as
pregas vocais, mas é influenciada por variáveis sub e supra-glotais.69
Nada melhor do que a descrição do processo feita por Sundberg, já citado anteriormente:

A função principal dos pulmões na emissão da voz é a produção de um excesso de
pressão de ar, que irá gerar uma corrente de ar. O ar passa através da glote, um espaço na
base da laringe entre as duas pregas vocais (que são frequentemente chamadas cordas vocais,
mas são, de facto, pregas elásticas da membrana mucosa que cobre a laringe). A extremidade
frontal de cada prega vocal está ligada à cartilagem tiróide, ou maçã-de-Adão. A extremidade
posterior de cada uma está ligada a uma das duas pequenas cartilagens aritenóides, que são
móveis, movendo-se para separar as pregas (para a respiração), para as aproximar e para as
esticar. (…) As pregas vocais encontram-se no fundo da laringe, que tem a forma de um tubo,
que encaixa na faringe, a cavidade mais larga que vai da boca até ao esófago. O tecto da faringe é o velum (véu), ou palato mole, que constitui, por sua vez, a porta para a cavidade nasal.
Quando o velum está na sua posição elevada (o que sucede durante a emissão de todas as
vogais excepto as nasais), a passagem para o nariz está fechada e o ar move-se para o exterior
através da boca. A laringe, a faringe e a boca constituem em conjunto o tracto vocal, uma câmara de ressonância parcialmente semelhante ao tubo de uma trompa ou à caixa de um violino. A forma do tracto é determinada pelas posições dos articuladores: os lábios, a maxila, a
língua e a laringe. Movimentos dos lábios, da maxila e da língua provocam constrição ou dilatação do tracto em determinados pontos: a protrusão labial ou o abaixamento da laringe aumentam o comprimento do tracto. (…) Em termos funcionais, o órgão (vocal) é constituído por
três unidades essenciais: uma fonte de energia (os pulmões), um oscilador (as pregas vocais) e
um ressoador (o tracto vocal).70

Se não restam dúvidas relativamente à função dos vários componentes supraglotais na
emissão do som, o mesmo não se passa quanto ao modo de formação da pressão do ar, a con68
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dição primeira para todo o processo. Sabemos quais os vários músculos que cumprem funções
inspiratórias e expiratórias, do pescoço, garganta, ombros, tórax e abdómen. No entanto, o
funcionamento do principal actor de todo este processo, o diafragma, ainda não está inteiramente esclarecido, nos aspectos específicos do seu uso por cantores e instrumentistas de sopro de elevado nível técnico. Este músculo já era conhecido desde a antiguidade, mas o seu
funcionamento manteve-se envolto em mistério até ao desenvolvimento dos meios tecnológicos actuais. Como é do conhecimento geral, o diafragma contrai durante a inspiração e relaxa
durante a expiração, assumindo a sua posição de repouso. Neste processo, é ajudado por todos os músculos que aumentam o volume torácico, durante a fase de contracção – a inspiração – e pelos que o diminuem, durante a fase de relaxamento – a expiração. No entanto, a
fonação é um processo distinto da respiração, sobretudo no caso da emissão da voz cantada,
quando estamos em presença de cantores de elevado nível técnico, que precisam de projectar
a voz numa extensão de duas oitavas ou mais. Embora a emissão do som se processe de forma
coordenada com a fase expiratória, a sua sustentação muscular é muito mais complexa.
Será muito esclarecedor intercalar aqui algumas observações de um dos mais conceituados investigadores da fundamentação científica do canto, Richard Miller, que deixa em
aberto a possibilidade de uma forma de controlar o relaxamento gradual deste complexo músculo:

Embora o diafragma seja activado durante a inspiração e se torne essencialmente passivo durante a expiração, investigação recente sugere que a passividade do diafragma durante
a expiração prolongada pode ser menos marcada do que as investigações anteriores sugeriram. De qualquer modo, a função básica do diafragma mantém-se involuntária, ocorrendo as
fases de contracção e de relaxamento durante a inspiração e a expiração.71

Sobre esta importante questão, a opinião dos investigadores tem variado bastante, desde a
simples constatação de que, sendo um músculo que se encontra inerte durante a fase expiratória, não pode exercer qualquer acção na emissão do som, até à hipótese de desempenhar,
de facto, uma função activa na voz cantada, em cantores líricos.72 O papel do diafragma na
emissão “apoiada” só poderá consistir, de facto, na manutenção da posição que assume durante a fase inspiratória, compensando a acção dos músculos expiratórios.73
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4.
As variações de frequência (a altura do som), intensidade e timbre dependem de vários factores, sendo a pressão subglótica um elemento decisivo. No entanto, o seu aumento
não resulta, por si só, num aumento de frequência. Esta varia devido a outros factores, como o
ajustamento da pressão ao grau de tensão das cordas vocais. No caso da técnica de canto, este
processo é bastante complexo, obrigando o cantor a desenvolver a capacidade de emitir sons
numa amplitude muito elevada, sem que haja um aumento correspondente da pressão subglótica, que está igualmente relacionada com a intensidade. No entanto, embora o aumento de
intensidade dependa do aumento de pressão, independentemente da frequência, o aumento
de frequência também é acompanhado de um ligeiro aumento de pressão, mesmo quando a
intensidade permanece constante. Para aumentar a frequência sem aumentar a intensidade, é
necessário um ajustamento da relação entre a pressão subglótica e o grau de tensão das cordas vocais, que varia com o aumento da distância entre as suas estruturas terminais, as cartilagens tiróide e aritenóide, através da contracção dos músculos cricotiróides. O som produzido
na sua forma primária, nas cordas vocais, é formado no início do tracto vocal e possui apenas
algumas características básicas, como a altura e a intensidade, e é virtualmente igual para todas as vozes. O seu espectro é constituído por um conjunto de sons, designados ‘parciais’, de
que o mais grave é a fundamental. Os restantes são os harmónicos, cujas frequências são múltiplas de F0. A frequência dos parciais constitui uma série de harmónicos, sendo a frequência
de um parcial N igual a N×F0. Este conjunto de sons é transmitido para o tracto vocal pelo oscilador glotal, as cordas vocais, e é levado até à extremidade aberta, definida pelo espaço entre
os lábios. Nesta segunda fase, o tracto vocal, funcionando como ressoador, transforma o som
original num som com características distintivas, denominado ‘som vocal’.74
As alterações a nível da emissão não se reflectem apenas na frequência. O timbre,
outra característica distintiva, que depende da distribuição relativa da energia pelos formantes
parciais, é determinado pelo comprimento e pela forma que o tracto vocal assume durante a
emissão, definido pela distância entre a glote e a abertura labial; a forma pode variar ao longo
do seu eixo longitudinal, quer aumentando ou diminuindo a área de cada secção transversal,
quer modificando a sua forma, através dos ressoadores e dos articuladores. O comprimento do
tracto pode ser alterado aumentando ou diminuindo a distância entre a glote e os lábios, quer
pela elevação ou abaixamento da laringe, quer pela retracção ou protrusão labial. Estas modificações provocam alterações da intensidade de determinadas frequências parciais, reflectindo
uma relação, muitas vezes momentânea, entre a posição relativa de todos os articuladores, a
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forma do tracto e a pressão subglótica. A protrusão dos lábios ou o estreitamento da abertura
labial provocam um aumento de intensidade dos parciais mais baixos.

Figura 1: Distribuição de formantes resultante de protrusão labial

O abaixamento da laringe tem como efeito um perfil semelhante, mas com particular
incidência na intensidade relativa de F4, em geral.

Figura 2: Distribuição de formantes resultante do abaixamento laríngeo

O aumento da abertura maxilar provoca um aumento da frequência de F1.

Figura 3: Distribuição de formantes resultante do aumento da abertura maxilar.

A posição mais elevada ou mais baixa da língua reflecte-se directamente na intensidade de F2. Quando a língua se aproxima do palato causando constrição na parte anterior do
tracto, como no caso da vogal [i], estes valores elevam-se significativamente.75

Figura 4: Distribuição de formantes resultante da aproximação da língua ao palato duro

Podemos ver na figura 5 um espectrograma das vogais faladas por uma voz masculina.
A distribuição da energia por formante difere de vogal para vogal, dependendo da posição que
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as componentes móveis do tracto assumem. Os traços horizontais definem a zona entre os
2000 e os 4000 Hz.

Figura 5: Vogais por voz masculina (falada)

Na figura seguinte, as mesmas vogais cantadas, com a aplicação de técnica vocal, pelo
mesmo cantor:

Figura 6: Vogais por voz masculina (cantada)

A aplicação da técnica vocal reflecte-se na optimização da distribuição da energia ao
longo do tracto, permitindo uma emissão homogénea do som em todas as vogais e em toda a
extensão, com um perfil acústico onde a intensidade da frequência fundamental e das suas
frequências múltiplas é amplificada de forma equilibrada. Daqui resulta que parâmetros como
as componentes claras e escuras do timbre, o corpo da voz, o brilho, o volume e a projecção

coexistem com a clareza do texto. É esta a única forma de um cantor ser ouvido pelo público
sem amplificação, num teatro de ópera, sobre uma orquestra.
Podemos ver na figura 7 um espectrograma da vogal [a] falada por uma voz masculina,
e na figura 8, a mesma vogal, por uma voz feminina:

Figura 7: Vogal [a] falada – voz masculina

Figura 8: Vogal [a] falada – voz feminina

Comparemos a distribuição da energia com a mesma vogal cantada por uma aluna sem
a utilização de técnica vocal (Lá4):

Figura 9: Vogal [a] cantada sem técnica vocal – voz feminina

Será interessante a comparação com a mesma vogal e a mesma nota musical pela
mesma aluna, mas com a utilização de técnica vocal, embora numa fase intermédia da sua
evolução:

Figura 10: Vogal [a] cantada com técnica vocal – voz feminina

No caso das vozes masculinas, cuja fundamental se situa uma oitava abaixo das vozes
femininas, o número de formantes é muito mais elevado, como se pode ver no exemplo seguinte, da mesma vogal cantada (Lá3):

Figura 11: Vogal [a] cantada com técnica vocal – voz masculina

Já referimos questões essenciais como os processos de formação e amplificação do
som vocal, ou o complexo mecanismo gerador da pressão subglótica. No entanto, a técnica de
canto comporta questões mais complexas, que decorrem da necessidade de cantar de forma
homogénea e fisiológica numa extensão muito superior à da voz falada. Quando um aluno de
canto inicia o seu estudo, irá deparar-se com questões que, muitas vezes, lhe parecem intransponíveis. Uma das mais complexas é a emissão das notas mais agudas. Para o conseguir,
será necessário dominar um processo que designamos por cobertura do som, que não é essencialmente diferente do que sucede nos instrumentos de sopro, adaptando o ratio pressão subglótica / quantidade de ar e a forma assumida pelo tracto para que a energia se concentre
numa zona mais elevada, próxima do palato duro. Este mecanismo foi analisado e descrito em
grande detalhe por cientistas e investigadores, e consiste, essencialmente, no aumento do
espaço supraglotal pela acção dos músculos depressores da laringe, como o esterno-tiroideu,
facilitando a contracção do músculo crico-tiroideu em toda a sua extensão, tendo como resultado um acréscimo de energia nos harmónicos superiores. Em meados dos anos trinta,76
Bartholomew observou uma concentração de energia específica, entre os 2500 e os 3200Hz,
nos cantores líricos, que se convencionou designar por “formante do cantor”, embora esta
designação não seja inteiramente correcta, porque não se trata de uma frequência formante,
mas de uma aglomeração de energia em várias formantes parciais mais elevadas. A sua dimensão depende das amplitudes das formantes parciais correspondentes na fonte sonora, que
reflectem um outro conceito acústico, o de quociente fechado da glote, ou seja, a percentagem de cada ciclo glotal em que as cordas vocais estão fechadas. Quando um glotograma mos-

76

Bartholomew, Wilmer “A physical definition of «good voice quality» in the male voice.” JASA, 6 (1934): 25-33.

tra um índice relativamente baixo da fase fechada, devido a um incompleto encerramento
glotal, a amplitude da formante do cantor será igualmente baixa, verificando-se o inverso
quando esse índice é invulgarmente alto, o que sucede em cantores de elevado nível técnico.77
Quanto às vozes femininas, a questão é diferente, dado que a frequência fundamental é substancialmente mais elevada do que a das vozes masculinas. O que acontece é que a formante
do cantor nas vozes femininas, especialmente no caso dos sopranos, tem uma amplitude menor do que a das vozes masculinas. Como a frequência de fonação do soprano excede muitas
vezes os 500Hz, acima da amplitude em que o acompanhamento orquestral tende a ter as suas
parciais mais intensas, a sua capacidade de projectar a voz encontra-se facilitada, o que não
sucede com as vozes de contralto, que tendem a gerar uma formante do cantor mais ampla,
para poderem ser ouvidas por cima da orquestra.78

5.
Para terminar, será interessante observar a distribuição de energia em grandes cantores paradigmáticos, que materializaram os preceitos da técnica clássica. Tive a grande honra
de trabalhar com alguns deles, todos infelizmente já desaparecidos.
Em primeiro lugar, o grande barítono Gino Bechi, herdeiro da grande tradição de Tita
Ruffo. Na figura 12, o espectrograma de um dos seus incomparáveis agudos, no caso, o Sol4.

Figura 12: Gino Bechi, Sol4

De seguida, o mestre da tradição verdiana, Carlo Bergonzi, num Lá4 de grande volume
e brilho, emitido sul fiato (apoiado na respiração), mantendo as qualidades de soave, rotondo,
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morbido (suave, redondo e descontraído), características que procurava transmitir aos que,
como eu, tiveram a sorte de ser seus alunos.

Figura 13: Carlo Bergonzi, Lá4

Outro dos grandes mestres, herdeiro da escola belcantista, provavelmente a maior voz
de tenor que jamais me foi dado ouvir, Alfredo Kraus. O exemplo é um Si4, onde é visível o
squillo, resultante da enorme concentração de energia nas formantes da zona correspondente
a F4, F5, F6 e acima. A distribuição de energia é bastante equilibrada com as formantes mais
baixas, evitando assim um som estridente.

Figura 14: Alfredo Kraus, Si4

Um exemplo ainda, agora de uma das mais perfeitas vozes femininas que a cena operática conheceu, Renata Tebaldi, num exemplo de messa di voce no Si bemol 5, na palavra

pace, partindo de um pp na primeira sílaba, crescendo até ao ff, para descer num portato modelar até à sílaba -ce, uma oitava abaixo:

Figura 15: Renata Tebaldi, Si♭5 (pace)

Nestas representações gráficas da distribuição da intensidade pelas frequências parciais que constituem um som vocal, podemos observar que, em cantores de superior nível técnico, a amplitude de gama das frequências parciais é muito mais elevada do que em alunos numa fase inicial.
Outro dado importante a reter é a inexistência de frequências aperiódicas, resultante
de disfonias diversas, como o esforço laríngeo (fig. 16) ou os vários tipos de ruído fricativo (fig.
17), pelo que poderemos concluir que a clareza de formantes, com picos de energia correspondentes às frequências múltiplas de F0, é outra característica da aplicação da técnica de
canto. O esforço resulta de alterações da forma alongada do tracto, de contracções parasitas
dos músculos da laringe, dos lábios ou da face; o ruído fricativo é indicador de um quociente
fechado da glote excessivamente baixo, quando se situa apenas a nível da laringe, e associado
a um deficiente posicionamento dos articuladores, particularmente a língua, quando em zonas
do tracto mais afastadas.

Figura 16: Esforço laríngeo

Figura 17: Emissão com ruído fricativo

Outras características são também facilmente perceptíveis, como a existência de vibrato, que se encontra dentro dos limites de amplitude de frequência e intensidade considerados
óptimos. De uma forma simplificada, poderemos dizer que um som fixo, sem vibrato, corresponde a uma emissão estática que, em termos musicais, se traduz num som liso e apitado. A
sua utilização depende da aplicação da técnica de appoggio, sul fiato, características do bel
canto. Quando a amplitude ou o período ultrapassam limites bem definidos, já não estamos
em presença de vibrato, mas sim de uma deficiência, resultante de técnica incorrecta ou de
patologia.

Convém recordar que os órgãos mais antigos já dispunham de um registo denominado
“voz humana”, tanto em França como na Alemanha ou em Itália, e que procurava imitar a voz
cantada. Para conseguir esse efeito, os seus construtores desenvolveram processos que provocavam um som doce, com variações de período, altura e intensidade, e não um som apitado
e liso.
Ao aplicarmos procedimentos de análise científica ao fenómeno da voz cantada, não
devemos perder a noção de que se trata de um legado artístico e cultural desenvolvido ao
longo de séculos, e que o nosso objectivo deverá ser a sua preservação na forma mais perfeita
possível. Infelizmente, assistimos muitas vezes à substituição do modelo técnico, reflexo de um
paradigma estético, pela metodologia de análise, o que resulta num tipo de técnica indiferenciado, com o mesmo valor artístico de um gráfico.

José Manuel Araújo, Lisboa, 2016.
Nota: o autor não permite a reprodução total ou parcial do texto com qualquer alteração da
grafia utilizada.
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A VOZ E O CÉREBRO. MÚSICA E TEATRALIDADE
MARIA JOÃO SERRÃO 79
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“A voz-vocalizante, a voz-ruído, a voz-grito, a voz-instrumento,
a voz-gesto, a voz-animal, a voz-encantatória, a voz-teatro, a vozsigno, a voz-silêncio, todas são oriundas do sopro e da sua exploração tímbrica, aquilo a que chamamos die Klangfarbemelodie,
ou seja, a melodia de sons coloridos”.
Danielle Cohen-Levinas

Os procedimentos relativos à prática vocal, nas suas implicações físicas, afectivas, comunicacionais e estéticas apresentam já uma indiscutível complexidade e pressupõem uma concentração persistente para a obtenção de resultados satisfatórios. Porém, pretendemos aqui
integrar o estudo de outras complexidades como sejam o corpo, a mente ou a consciência,
no processo criativo e na sua preparação. Para tal decidimos recorrer a postulados de cientistas e investigadores que, no caso particular da Voz em expressões artísticas, aprofundaram laboratorialmente a componente cerebral e suas funcionalidades.
Ao longo de cerca de 30 anos de realizações vocais próprias e de comunicação a outras pessoas verificámos que técnicas baseadas em posturas e articulações físicas, flexibilização
muscular, sincronizações psico-motoras; apuramento da escuta através da reprodução de
fragmentos de escalas, melodias ou canções; o alargamento das tessituras, o enriquecimento
do timbre e das ressonâncias; e a fluência no uso da voz em improvisações de maior ou menor maturidade, atingiram hoje uma diversidade em performances vocais de elevado nível
de realização.
Este desenvolvimento do conhecimento e da prática da Voz profissional e artística na segunda metade do século XX representou um grande avanço se compararmos com as formas
de uso vocal da primeira metade do século: a curiosidade dos formadores e intérpretes vocais pela audiofonologia e pelas patologias relacionadas com a matéria orgânica levou a
uma grande expansão do conhecimento nesta área, nomeadamente a partir dos anos 80.
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E, este factor foi igualmente decisivo para a tomada de consciência do sentido redutor de
requisitos que até então passavam demasiadamente por imitação, de geração em geração, e
se entendesse a necessidade de introduzir novos conceitos na aprendizagem da prática vocal.
Contributo inestimável, no âmbito do recital foi, sem dúvida, o da cantora Cathy Berberian
como intérprete e compositora a qual, tendo sofrido uma formação clássica em técnica e em
improvisação, se encontrava em boa posição para fazer valer as suas convicções por pouco
convencionais que elas fossem.
E assim, as suas apresentações como cantora de música do século XX, colaborando com o
compositor Luciano Berio, mas também exímia intérprete de obras dos grandes compositores clássicos e românticos como Bach, Mozart, Donizetti ou Bellini, sustentaram as suas
ideias sobre a Voz e permitiram-lhe ousar inverter o cerimonial do Concerto introduzindo
novas técnicas de aprendizagem e novos estilos de interpretação. Foi a própria Cathy Berberian quem disse:
“Recebi uma educação vocal tradicional, clássica. Mas, para poder cantar Berio, estou absoutamente certa de
que se deve possuir toda a técnica clássica e ter, além disso, imaginação e coragem. Pode-se ter uma boa técnica e não ousar imaginar o que a voz pode fazer ou não ter a coragem de tentar. Mas com imaginação, fantasia e coragem pode-se fazer tudo porque a voz tem muitas possibilidades. A maior parte dos professores de
canto não ensinam isso porque eles próprios não sabem o que há a fazer. Quando ouvem o que eu faço dizem:
‘Oh, é único, é um fenómeno!’ Eles não podem acreditar que aquilo que eu faço toda a gente pode fazer. Daí a
dificuldade para os jovens que pretendem interpretar música contemporânea. Muitos cantores fá-lo-iam maravilhosamente e se cada um sabe a sua medida não há qualquer problema”. (1)

A verdade é que o futuro veio dar razão a estas afirmações pela forma como influenciaram
outras cantoras de gerações posteriores na abordagem da música, nomeadamente nas suas
vertentes mais teatralizadas. Para esta nova visão cremos que contribuíu positivamente o
Colóquio Internacional sobre a Voz, intitulado “La Voix dans tous ses éclats”, organizado
por FNAMU, Fédération Nationale des Activités Musicales, no Centre Georges Pompidou,
em Paris, em Abril de 1985, que reuniu profissionais de reconhecida competência em todas
as áreas relacionadas com a Voz. Nessa oportunidade o encontro entre Otorrinolaringologistas, Ortofonistas, Pedagogos e Intérpretes, Actores e Cantores, em sessões de debate e concertos, foram um sinal evidente da falta de comunicação existente até então entre cada sector. Aí se manifestou o desejo generalizado de mudar esse estado de coisas pelos participantes nesse grande espaço comunicacional. Contributo igualmente notável, sobretudo no âm-

bito da voz teatral - texto e canto encenados - foi dado pelo Roy Hart Theatre, local de experimentação contínua que vive do contributo dado por especialistas nas áreas do espectáculo vindos de todo o mundo e funcionando como um verdadeiro laboratório de pesquisa e
debate.
(1) Cit. “La Cantatrice Fauve”, in: Le Monde de la Musique, Paris, Août 1988, p.98.

Igualmente a Fondation Royaumont, na região de Paris, e o Centro Nacional de Criação
Musical de Lyon, que organiza os encontros Musiques en Scène em rítmo bi-anual, como
espaços de investigação e performance tendo a Voz como objecto primordial em múltiplas
iniciativas por todo o país.
Também a Filosofia da Voz progrediu neste enquadramento: através da acção mental, do
pensamento discursivo, da criação de novos conceitos, ocupou-se a questionar o fundamento dos comportamentos ligados à voz, nas práticas interpretativa e criativa.
E que dizer da Pedagogia? Colocaram-se em causa as razões para a aplicação de regras
condicionantes da liberdade vocal, reprimindo a Voz muitas vezes por preconceito, através
de ideias feitas e exercícios inadequados, na sua maioria por imitação e transmitidos sem
conhecer os verdadeiros fundamentos e sem dar espaço a que se manifestem novas atitudes,
novos estados de espírito, novos regozijos. Felizmente podemos afirmar que no presente
muito foi positivamente alterado nos processos de pedagogia vocal. Mas aqui estamos para
descortinar como podemos actuar cada vez de forma mais eficaz e levar a voz e o canto bem
mais longe.
Investigadores importantes na área da Filosofia da Voz são, por exemplo, Daniel Charles,
Julia Kristeva ou Danielle Cohen-Levinas que deram contributos positivos para uma percepção mais rigorosa do fenómeno vocal nas suas variadas componentes. Isto, evidentemente, em paralelo com os estudos avançados da anatomia e da fisiologia do aparelho fonador
que tanto esclareceram, com a ajuda de instrumentos sofisticados, o funcionamento da laringe e das cordas vocais, bem como as suas implicações na fisiologia de todo o corpo humano.
Relativamente aos vários usos da voz ao longo dos diferentes períodos da história, Danielle
Cohen-Levinas chama a atenção para uma época (a medieval) em que :
“(...) a voz encarava-se como um instrumento entre outros e, paradoxalmente, tornava-se no prolongamento
desses outros instrumentos. Para lá da palavra e do seu princípio formal no sonoro, a voz libertava um timbre e
preparava o que o século XX iria explorar sistematicamente: a poética do timbre.” (2)

Quanto a influências de ordem estética, tal como noutros campos da arte e do conhecimento, também as culturas tradicionais orientais penetraram tão naturalmente que se assumiram
atitudes e gestos interiores e exteriores, tempos e platitudes, sonorizações e coloridos até
então inaceitáveis numa estética herdada da cultura ocidental. Essas diferentes atitudes ajudaram a ver o objecto artístico com outro olhar e a conceder um outro tempo, uma outra
liberdade ao sujeito que o produz.
(2) Cohen-Levinas, Danielle, La voix au-delà du chant, Paris, Ed. Michel De Maule, 1987, p. 8.

Trata-se de um diferente nível de qualidade humana que está em jogo e também uma nova
forma de fruir, uma outra qualidade de recepção. Pessoalmente cremos que se poderá resumir numa atitude que dá primazia ao som, mas também aos espaços entre os sons, à mescla
das ressonâncias de um som com as daquelas que se lhe segue, às suspensões do som ou aos
silêncios entre sons. Desafia para uma outra escuta do dito e do subentendido, da paragem
frutífera em associações, dos momentos sucessivos apreciados no particular de cada um;
duma atenção dividida entre as sequências de sons/palavras, por justaposições e as camadas
multi-significantes, em sobreposições. De tudo isto fala também a filosofia, o discurso das
ideias sobre a Arte, num Tempo em que ao ser humano se colocam desafios para os quais só
terá respostas na sua própria natureza: ser-lhe-á indispensável tomar Consciência dos recursos que lhe fornece o cérebro plurifacetado que apenas aguarda um uso mais amplo das suas
capacidades ainda não cabalmente exploradas.
É este um novo recurso, uma nova recorrência que deveremos conhecer melhor, tanto mais
que, do cérebro, falam as Neurociências como a fonte física da afectividade, da emoção, do
sentimento, da intencionalidade, daquilo que, em suma, é o cerne da expressão criativa em
Arte, aqui em arte da performance vocal, do Teatro, como espaço acolhedor de todas as
artes.
Não afirma António Damásio, com um ligeiro sorriso irónico, que “(...) a ideia de ligar o
amor ao coração tem os dias contados e que passaremos a ligar esse sentimento ao cérebro,
verdadeira fonte dos afectos e donde tudo é gerido?” (Confª. A Biologia das Emoções, Lisboa,
F.C.G., Jul. 2004).

Mas não termina aqui o percurso, a conquista procura de uma realização, ainda só adivinhada que nos fascina pela abrangência das suas implicações!
O mesmo Damásio nos aconselha a olharmos a consciência como um novo dado: no capítulo inicial
da obra O Sentimento de Si (1999), intitulado “Um Passo para a Luz”, o autor começa curiosamente
por descrever o momento em que, quando sentados no espaço do público, vemos a entrada de um

actor para a cena na zona de luz; ou naquele em que o próprio actor aguarda na obscuridade e avança para a dita zona de luz que ilumina o palco e o público, considerando esse momento como emocionante e estabelecendo uma analogia entre ele e aquele em que o ser humano nasce, passando
através de um limiar que separa o abrigo protector para o mundo cheio de riscos, para lá desse limiar. Mais pormenorizadamente afirma:
“(…)apercebo-me de que o momento de penetrar na luz é também uma poderosa metáfora para a consciência,
para o nascimento do conhecimento, para o advento ao mesmo tempo simples e esmagador da entrada do si no
mundo da mente”. (3)
(3) Damásio, António, O Sentimento de Si, Lisboa, Publicações Europa-América, 2000, pp.21-22. 1ª. Ed.1999.

E enumerando as razões pelas quais se obrigou a estudar a consciência, acrescenta:

“O tema da mente em geral e da consciência em particular, permitem ao ser humano exercitar, até mesmo
esgotar, o desejo de compreender e a sede de se maravilhar com a sua própria natureza, que Aristóteles reconheceu como inconfundivelmente humanos. (…) A consciência é, com efeito, a chave para uma vida examinada, para o melhor e para o pior; é a certidão que nos permite tudo conhecer sobre a fome, a sede, o sexo, as
lágrimas, o riso, os murros e os pontapés, o fluxo de imagens a que chamamos pensamento, os sentimentos, as
palavras, as histórias, as crenças, a música e a poesia, a felicidade e o êxtase. A consciência no seu plano mais
simples e básico, permite-nos reconhecer o impulso irresistível para conservar a vida e desenvolver um interesse por si mesmo. A consciência, no seu plano mais complexo e elaborado, ajuda-nos a desenvolver um
interesse por outros si mesmos e a cultivar a arte de viver.” (4)

Consideramos que estes postulados se aplicam tanto ao cantor como ao músico ou ao actor
e identificamo-nos com a preocupação de reenviar o problema da interpretação para aquilo
que lhe é essencial – uma profunda veracidade para com o si. Isto porque é do próprio ser
humano que se pode retirar toda a renovação, estados e gestos criativos surpreendentes, mas
também demasiado sofrimento se trabalharmos com objectivos falseados. Permanece contudo a interrogação: Será que conseguiremos, “conciliar” a tendência do nosso tempo para
considerar os conceitos como prioridade na criação artística e harmonizá-los com as prerrogativas do sentimento e da estética, numa mescla equilibrada?
Termino assim com uma reflexão de Pierre-Albert Castanet, compositor e musicólogo, por
me identificar com o seu pensamento quanto ao acto de interpretar:

“Deve ele ser (o intérprete), como indica a raiz latina ‘interpretari’ de 1155, um ser que procura tornar compreensível, traduzir, dar um sentido a um discurso (ou uma matéria) pré-existente? A dizer a Verdade ou uma
das verdades possíveis? Ou a dizer, cantar, chorar a sua própria verdade? Existem escolas de interpretação e,
em música, fala-se de masterclass ou de curso de interpretação. Poder-se-á ensinar a vida? Poder-se-à desviar
uma sensibilidade? O desafio é, fundamentalmente, um símbolo de luta contra o criador e o intérprete, contra o
intérprete e ele próprio, o seu medo, a sua fragilidade, as suas dúvidas, o acaso, a sorte, os riscos. O Amor.” (5)

(4) Damásio, António, Idem, pp. 22-24.
(5) Castanet, Pierre-Albert, Esquisses pour un portrait de l’interprète de musique contemporaine, in: Analyse
Musicale nº.7, Paris, Avril 1987, p. 36.

OS” PALCOS” DA VOZ AO LONGO DA HISTÓRIA
MARIA JOSÉ BORGES
ESCOLA DE MÚSICA DO CONSERVATÓRIO NACIONAL (EMCN)

A voz é um instrumento musical inerente ao ser humano que poderemos conjecturar ter sido utilizado desde os tempos mais remotos da Humanidade. Possibilitando o
uso de um texto torna-se o meio de comunicação privilegiado em diversos contextos
poéticos, nomeadamente no amoroso, no épico e no religioso. Considerando a utilização
da voz em público podemos considerar de facto que a voz, tem tido ao longo da História
diversos “palcos” em que muitos se desenvolvem num contexto musical que é o que
pretendemos analisar neste breve texto.

O palco religioso e a superioridade da música vocal
De certa forma a utilização da voz em palco ao longo da História, para além dos
palcos propriamente ditos desde o aparecimento do Teatro (séc. V a C) tem sido transversalmente desenvolvida no “palco religioso”. Sendo a voz não um artefacto, mas uma
corporização directa da mente, tornou-se assim o instrumento predilecto para o contacto
com o divino, desde tempos imemoriais. Com efeito, são conhecidas desde a Antiguidade oriental (Suméria, Egipto, Israel) significativas referências a cânticos religiosos. No
caso particular de Israel, aquela que melhor se conhece, a voz esteve sempre muito associada ás suas vivências religiosas. O serviço religioso no Templo de Salomão (séc. X
.a. C) é relativamente bem conhecido graças a diversas fontes, não apenas a Biblia e
particularmente ao seu Livro dos Salmos, mas também à Mishnah (um comentário histórico à palavra inspirada da Bíblia), e incluía, para além de diversos instrumentos musicais (um verdadeiro conjunto orquestral permanente), que acompanhavam as vozes,
referindo-se cerca de 288 cantores distribuídos por 24 classes (paralelamente ao número
de classes sacerdotais, destacando-se o papel dos mestres, dos alunos e dos instrumentistas).O mesmo documento para-bíblico refere que o coro era constituído por homens
adultos em número ilimitado, mas no mínimo de 12, os quais tinham que estagiar durante um ano. Sendo o grandioso Templo de Jerusalém destruído em 587 a. C. por Nabucodonozor e os seus habitantes deportados para a Babilónia, muita coisa irá mudarna
vida dos Judeus, sendo o culto do Templo substituído por uma liturgia de tipo doméstico (aí aparecendo, ao que parece, a instituição da Sinagoga) e a liturgia solene do Templo tendo aí a sua continuidade. Com a excepção da música instrumental, pode-se dizer

que toda a música vocal do Templo passou para a sinagoga, onde se cantavam os salmos e se cantilavam as preces e o texto sagrado usando-se agora exclusivamente a voz.
Também para os antigos gregos, tendo a Música uma origem divina, todas as actividades musicais estavam intrinsecamente ligadas à religião sendo a voz uma componente
essencial de todas as suas modalidades, Com efeito, os géneros musicais foram durante
muito tempo vocais, só mais tarde, no período helenístico, surgindo espécies exclusivamente instrumentais. A própria diversidade rítmica deriva dos pés métricos da poesia.
Essa componente divina atribuída á Música, e muito particularmente à voz, é difundida
de forma expressiva durante os primeiros tempos do Cristianismo e durante grande parte da Idade Média, influenciada por preocupações metafísicas de ordem teológica e regulada por pressupostos estéticos que irão influenciar decisivamente vários aspectos da
vida musical. Considerados os instrumentos musicais algo perniciosos nos primeiros
tempos do Cristianismo (ainda muito associados ao paganismo), vão estar afastados da
prática musical religiosa nos inícios da Idade Média, que opta de forma exclusiva pela
música vocal. A voz seria assim o único instrumento digno de servir a música religiosa,
prescindindo de qualquer instrumento auxiliar para elevar graças a Deus, podendo converter-se facilmente numa prece. Os primeiros padres da igreja identificavam o Canto
com a própria expressão de Deus: Clemente de Alexandria (c.150-215), por exemplo,
concebia o Universo como um «instrumento com muitas vozes» identificando-se assim
o canto como o próprio «verbo divino»80; e Santo Agostinho (354-430), por sua vez,
também reconhece que «toda a escala dos sentimentos da nossa alma encontra na voz e
no canto o justo temperamento e (…) uma misteriosa e excitante correspondência»81.
Não é de estranhar, pois, que na linha da salmodia hebraica/judaica, continuando-se depois pelo canto gregoriano e seu posterior desenvolvimento polifónico ao longo dos tempos (séc. X em diante), o canto e a voz (singular ou em Coro) tenha sido a
expressão máxima do culto religioso, desenvolvida em paralelo com os outros palcos
em que se irá desenvolver a Voz ao longo da História.

80
81

Strunk, Oliver, Source readings, op. cit., p. 62 (tradução da autora)
Ibidem, p. 64 (tradução da autora)

Pela primeira vez o palco: o teatro grego e a Tragédia
O primeiro registo concretamente conhecido de actividade “em palco” (proscénio) é certamente representado pelo teatro grego, surgido ainda no dito período arcaico
grego, mas elevado ao auge na época clássica. Não deixa de ser também um “palco religioso” pois a sua origem é religiosa, posto que tem origem numa espécie coral dedicada
ao deus Dionisius (o ditirambo), a que mais tarde se juntará um elemento dramático,
mas em que o papel do Coro será sempre um elemento fundamental. Inserida nas Grandes Dionísias, o mais importante dos Festivais Dionisíacos, a tragédia (e antes os ditirambos) fazia parte desses festejos sagrados. Com a tragédia e a comédia surgem verdadeiramente os primeiros “palcos da voz”, com um espaço de representação cénica (o
anfiteatro) e toda a linguagem dramática e cénica que ainda hoje utilizamos e que são a
nossa grande referência.

Figura 1: Representação esquemática de um Teatro de Tragédia

Na tragédia participavam 3 actores (na comédia 4), um coro e o(s) músico(s) acompanhante(s). As suas intervenções eram de 3 espécies: faladas simplesmente, recitadas
sobre um fundo musical e cantadas. No tempo de Eurípedes, o canto dos solistas tinha
já a importância de verdadeiras árias e mesmo duetos vocais que podiam cantar-se posteriormente fora do teatro. Quanto ao coro, era formado por 12 a 15 coreutas (na comédia, 24), seleccionados pelo choregos e dirigidos pelo chorodidáscalos (ou corifeu). Os
coreutas ficavam situados na orchestra, o espaço semicircular entre os actores e o público. As peças corais eram de estrutura antistrófica, que os coreutas cantavam ao mesmo tempo que executavam movimentos coreográficos. Este canto coral alternava, por
vezes, com o canto dos actores solistas.

Já nos fins do séc. V, a parte coral perde algum interesse, subindo em contrapartida a participação musical dos actores, a solo ou em duetos, como foi atras referido.
Entre os romanos, com a conquista da Grécia (séc. III a. C.), e a importação da sabedoria e a arte dos vencidos, o teatro com música impõe-se e ganha o interesse e a admiração dos Romanos. Estes, no entanto, cultivaram manifestações próprias, como acontece
nas comédias de Plauto, onde utilizam árias, duetos e coros. Também os espaços cénicos se inspiram no modelo grego, divulgados depois por Vitrúvio (81 a. C-15 d.C), o
grande arquitecto romano, no seu célebre tratado "De Architectura".

Os “palcos da voz” na Idade Média
Com o cristianismo os espaços teatrais entram em franca decadência com as suas
inerentes associações aos deuses pagãos e, consequentemente, a Idade Média cristã, irá
privilegiar outros “palcos”. Os teatros desaparecem quase completamente até próximo
do Renascimento, quando o interesse pela dramaturgia (com ou sem música) é novamente recuperado, e o novo palco da voz volta a ser a Igreja, com a voz de novo em
exclusivo. Na tradição judaico-cristã e corroborada por alguns teóricos Romanos dos
primeiros séculos da nossa era (Ptolomeu, no séc. II, S. Agostinho, no séc. IV, Boécio
no séc. VI), cujas teorias influenciariam determinantemente a Idade Média, e mais tarde
pelo bispo visigodo hispânico S. Isidoro de Sevilha (séc. VII), a valorização da voz será
determinante para o próprio Cristianismo.
Durante a Idade Média e até ao século XI (tanto quanto se tem conhecimento) o
papel da voz foi fundamentalmente religioso obtendo uma nítida superioridade, entoada
quase exclusivamente por homens (só em mosteiros femininos é que cantavam mulheres, mas não nas igrejas).
Na vivência cultual e litúrgica do cristianismo medieval, e até depois, como veremos, o canto foi, pois, um elemento constante e fundamental nos novos “palcos” que
seriam, doravante, as Igrejas, com os seus rituais e aparatos cénicos próprios. É assim
que se desenvolve o Cantochão82, inserido na linha tradicional da salmodia (ou canto
dos Salmos), música essencialmente vocal (em alguns casos exclusivamente vocal),
termo aplicável a qualquer um dos cantos cristãos dos primeiros séculos.
S. Agostinho (séc. IV), nas suas clássicas Confissões, refere o seguinte:
«Foi então que, para o povo se não acabrunhar com o tédio e tristeza, se estabeleceu o canto de hinos e salmos, segundo o uso das igrejas do Oriente.
82

Do Latim cantus planus ou firmus.

Desde então até hoje tem-se mantido entre nós este costume, sendo imitado
por muitos, por quase todos os [...] fiéis espalhados no universo.»83.

E Santo Ambrósio, seu contemporâneo, e que foi Bispo de Milão, numa passagem dos seus escritos teológicos sobre o que ele entendia por Hino refere:
«Se celebrais o Senhor e não cantais, não executais um hino. Se cantais e não
celebrais o Senhor, não executais um hino. Se celebrais qualquer coisa que
não pertence ao louvor do Senhor e se a celebrais com canto, não executais
um hino. Um hino, portanto, deve ter estas três coisas: é canto, é louvor, é para o Senhor»84.

A predominância e a exclusividade da voz no “palco” que era a igreja ao longo
da Idade Média, foi convivendo, com o tempo, com a introdução progressiva da música
instrumental, com a evolução das vozes em polifonia e com os aparecimentos “sorrateiros” das vivências dramáticas desaparecidas, tanto no “palco” religioso, como nos palcos profanos que começavam a ressurgir.

O lento ressurgir dos “palcos” dramáticos para a voz
No campo religioso referimo-nos ao aparecimento dos chamados dramas litúrgicos criados como aditamento melódico-textual ao Intróito de certas missas apresentados
em forma dialogal, com a participação de mais que um cantor, um pouco à semelhança
do que já se fazia com algumas formas litúrgicas (como o canto da Paixão, por exemplo), que também já eram cantadas por vários solistas nas igrejas. No século X essas
peças dialogadas começaram a ser dramatizadas nas próprias igrejas, dando lugar a múltiplas encenações e abrindo precedentes para verdadeiras peças de teatro musical religioso, de que, mais tarde, os autos sacramentais e a própria ópera serão devedores. Desenvolveram-se em torno às festas da Páscoa e do Natal, com base num mesmo canto
facilmente aplicável a cada uma destas festas, aparecendo, sobretudo, em mosteiros como Saint-Gall e S. Marcial de Limoges. Eis como um texto do séc. X relata a encenação
respectiva numa igreja:

No santo dia da Páscoa, antes de Matinas (...) quatro monges revestem-se, um
dos quais, revestido de alba, entra como que ocupado com outra coisa chegando
silenciosamente ao sepulcro onde se senta com uma palma na mão. Ao 3º responsório entram os outros três, revestidos de dalmáticas e com o incensório... à maneira de quem procura qualquer coisa. Isto tudo faz-se para representar o anjo
sentado no túmulo e as mulheres que vêm ungir o corpo de Jesus. Quando o que
83
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está sentado vê aproximarem-se os que parecem perdidos, entoa com voz suave o
Quem quaeritis... Cantado este até ao fim, os três respondem em uníssono: Jesum
Nazarenum 85.

É fácil imaginar que os Dramas Litúrgicos se transformaram depressa em peças
teatrais de maior fôlego, o que levou as autoridades eclesiásticas a regulamentarem muito a sério o seu uso na Liturgia. A ideia, no entanto, ficou e novas formas de encenação
musical começaram a ser praticadas, embora já fora da igreja (como os Mistérios e os
Milagres). No âmbito do reportório trovadoresco medieval e supondo uma clara evolução na direcção do teatro musical profano, merece uma especial referência o Jeu de Robin et Marion (1285) de Adam de la Halle, uma verdadeira pastoral dramática.

O Renascimento: de novo a voz em palco
Não sendo o fenómeno da dramatização novidade no Renascimento (pois na Europa ocidental foi frequentemente usado, até em práticas populares), o interesse específico pela música dramática nos meios eruditos é bastante posterior.

Esse

novo

caminho foi, outrossim, preparado ao longo do século XVI no movimento maneirista, e
nas experiências de cultura clássica que se manifestaram em finais do Renascimento,
em que as expressões afectivas e dramáticas passam a ser um elemento essencial. Também o próprio madrigal, evoluindo segundo essas novas concepções se encaminhava
progressivamente para um estilo muitas vezes dramático, conforme as potencialidades
do texto.
A coincidir com o Maneirismo verificara-se, também, com maior relevância na
Itália e na França, um grande movimento de pesquisa clássica86. Do mesmo modo se
explica a criação de Academias de artistas e escritores, de que serão exemplo a Académie de Poésie et de Musique, fundada em Paris em 1570 por J. A. de Baif e J. de Courville, e a Camerata fiorentina, em Florença, nos finais do mesmo século, cujo patrono
foi o Conde de Vernio, Giovanni de’ Bardi. Nelas se intensificou o estudo da relação
Música-Poesia, bem como a sua aplicação na tragédia grega. Simultaneamente ensaiouse uma nuova musica, caracterizada por uma monodia vocal simples e acompanhada,
que abriu caminho, no fundo, para o aparecimento da opera in musica ou do dramma
per musica. As contribuições mais relevantes para o estabelecimento deste novo género
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foram, sem dúvida, a referida Camerata fiorentina, cujos ideais levariam ao aparecimento quer da Ópera propriamente dita, quer da Oratória.
Lançados os fundamentos deste novo tipo de espectáculo que se voltaria a desenrolar verdadeiramente “em palco” e em que a voz tem um papel verdadeiramente
protagonista, rapidamente a Opera (= a Obra) se tornaria um dos grandes géneros musicais do Barroco, para o qual convergiram as maiores atenções do tempo. Sendo, inicialmente, um espectáculo privativo de príncipes ou aristocratas festejando um acontecimento especial, depressa evoluiu, também, como um fenómeno social e artístico, expressão artística plural, pois constituída pela poesia, dança, artes plásticas (cenografia),
engenharia teatral (nas encenações fabulosas), e guarda-roupa, produzindo um espectáculo completo, que mais tarde Wagner chamaria obra-de-arte-total.
Ligados à ópera surgem vários fenómenos novos como a construção de inúmeros
teatros públicos, cujas entradas eram pagas (particularmente em Itália) ao longo do séc.
XVII e XVIII, apercebendo-se os homens de negócios, de imediato, da atracção que a
ópera exercia sobre a população local ou estrangeira. Em Veneza, já em 1637, inaugurase o primeiro teatro público de ópera, o Teatro de S. Cassiano. Surgem consequentemente, os empresários de ópera, o culto do bel-canto, e todo o vedetismo ligado ao próprio canto (divos e divas). Nesse âmbito, assiste-se ao florescimento de um tipo de cantores muito apreciados em todo o período barroco, os chamados castratti, ou sopranistas
(que na infância tinham sido sujeitos a um processo de castração, de modo a preservarem a sua voz de soprano infantil). Muito apreciados na ópera ao estilo italiano, quase
todos os papéis principais masculinos na ópera barroca italiana eram para este tipo de
voz artificial, exuberante, verdadeiro deslumbramento do barroco. Só um excesso de
culto do bel canto poderá explicar a manutenção durante mais de dois séculos de tais
práticas desumanas que duraram até ao Classicismo.
Paralelamente à ópera, a retoma dos palcos pela voz estende-se também à música religiosa, em que o elemento dramático, de facto, prevalece também na igreja e nos
seus rituais e, particularmente na Oratória, novo género surgido com o Barroco. A oratória é uma obra concertante e de grandes dimensões, com solistas, coro e orquestra,
geralmente de temática religiosa, aproximando-se da ópera, mas distinguindo-se desta

pelo facto de ser música de conteúdo dramático, mas sem representação cénica87, recorrendo a um Narrador.
Nesta época e nestes dois tipos de “palcos”, o da ópera e o da Igreja, a voz assume características novas. Por um lado, ao necessitar de ser projectada, para alcançar
os lugares mais distantes das salas de espectáculo, desenvolvem-se as técnicas de canto
operático actualmente conhecidas, num primeiro estilo de bel canto; no contexto da
exuberância e excessos barrocos promove-se o extremo virtuosismo exibicionista que
chamava públicos e que dominará os palcos da voz barroca, tanto na ópera como na
própria música religiosa, tão próxima em estilo.
Com o desenvolvimento destes reportórios operáticos, algumas ocasionais prepotências
de divos e divas conduziriam às contenções ornamentais do período clássico, mormente
com as atitudes reformistas do compositor austríaco C. W. Gluck (1714-1787), na segunda metade do século XVIII, na linha de uma nova conjuntura sócio-cultural em que
foram determinantes as ideias do Iluminismo e os paradigmas de equilíbrio, perfeição e
beleza num retorno, mais uma vez, aos ideais estéticos da Antiguidade greco-latina.
Sendo normalmente colocado à frente deste movimento de reforma ele, todavia, não
deve ser um nome isolado, mas inserido na sequência de todo um fervilhar de críticas e
ideias que desde os inícios do século XVIII se vinham pronunciando em toda a Europa,
nos meios culturais ligados à música dramática .Entre eles devem ser salientados Metastasio, o principal libretista de finais do barroco, assim como o poeta italiano Raniero di
Calzabigi (1714-1795), futuro colaborador de Gluck, ambos interessados nos problemas
estéticos do drama musical.
Gluck, que pretendia trazer de volta o equilíbrio perdido da ópera, assumia a
poesia (ou seja, a voz) como fundamental interveniente no processo dramático (como
fará Wagner mais tarde). No prefácio da partitura impressa da sua ópera Alceste (1767),
definirá o seu projecto de reforma da ópera dizendo:
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O nome de oratória aplicado a este género musical, que alguns ainda utilizam na expressão

«oratório», tem a ver com o local de oração utilizado originalmente pelos seus promotores, em Roma, na
segunda metade do século XVI, a Congregação de S. Filipe de Nery.

(…) «Procurei confinar a música à sua verdadeira função de servir a poesia,
exprimindo os sentimentos e as situações do enredo sem interromper e esfriar
a acção com ornamentos inúteis e supérfluos. Cheguei à conclusão de que a
música deve acrescentar à poesia aquilo que o brilho das cores e a boa distribuição da luz e das sombras trazem a um desenho correcto e bem concebido
(…) » 88.

Os palcos da voz no Classicismo
Pese embora o facto de o Classicismo ter valorizado muito a música instrumental dita “música pura”89, a voz continua a ter os seus “palcos” privilegiados nos teatros
de ópera e na igreja (oratória, missa, etc.), tendencialmente libertos de castratti e outros
excessos da exuberância barroca, pois a sociedade culta da época, na linha do referido
Iluminismo e do Racionalismo (de Kant) irá valorizar fundamentalmente a veracidade e
naturalidade da Arte.
Mas outros “palcos” irão surgir, adiante, no contexto agora da “música doméstica”, com novas práticas musicais, acrescentando-se agora a canção (ou lied, ou modinha, etc.), proliferando os “serões musicais”, palcos mais restritos, mas todavia “palcos”, em que a crescente burguesia também agora se insere, e ainda nos salões ou Assembleias, ou até mesmo nos nascentes “Cafés”, ainda não frequentados por famílias,
mas onde a voz cantada também se fazia ouvir, como já J. S. Bach fizera ouvir há alguns anos atrás (1732-1735) a sua célebre Cantata do café na Kaffeehaus de Zimmermann, em Leipzig…

O Romantismo e um novo modelo de palco
No período romântico, particularmente na primeira metade do século XIX, assiste-se a uma nova eclosão do brilhantismo vocal – novamente o bel canto-, explorando,
não apenas, a coloratura da voz, mas reforçados, agora, pela sua vertente emocional.
Acrescente-se, ainda, que o período romântico é com efeito, a época da valorização do
Intérprete, que se destaca agora do compositor, propriamente dito, embora possam coincidir. Essa nova função desenvolve-se, especialmente em torno do Piano e da Orquestra,
mas os cantores desempenharam um papel idêntico. Produzem-se os cantores-estrela
que povoarão os palcos, já não apenas dos Teatros de corte da época, mas dos outros
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que se vão abrindo a cada vez maiores massas de público (predominantemente burguesas, também), e também os salões aristocráticos.
Além do mais, o panorama social mudara radicalmente desde os finais do século
XVIII, também para os músicos. Se até então as actividades musicais haviam tido quase
por âmbito, as celebrações religiosas ou oficiais, ou as dos salões aristocráticos, elas
vinham-se alargando, agora, à nova classe em ascensão, fervilhante de novos interesses,
onde se incluía, também, a Música.
E outro dos palcos importantes agora da voz no século XIX é também o “palco” da política. Diversos compositores utilizaram a voz nas suas obras (óperas, mas também hinos,
etc.) para transmitirem mensagens de cariz político. Verdi (1813-1901), por exemplo,
com a sua preocupação socializante e ao ter consciência de que a ópera era frequentada
por todas as classes sociais, viu que a ópera, e consequentemente a voz, portadora de um
texto, se poderia tornar numa arma excelente de propaganda política, nomeadamente
dos seus ideais do Rissorgimento (Ressureição)90 que marcaram a suas produções iniciais.
Os temas das suas óperas de cariz nacionalista integraram-se perfeitamente na situação
política, provocando mesmo sublevações durante os próprios espectáculos, como foi o
caso do seu “coro dos escravos” (Va pensiero), da ópera Nabuco, estreada em 1842, que
se tornou um autêntico hino do Rissorgimento. Também em França a grand-opera, muito
devedora também da influência do bel canto italiano91, teve uma tendência cada vez mais
de carácter político: sabe-se, por exemplo, que a La Muette de Portici (Auber), ao ser
apresentada em Bruxelas esteve na origem da revolução que levou à separação da Bélgica dos Países Baixos (actual Holanda). E também Wagner utilizou os seus primeiros dramas musicais como veículo de ideias nacionalistas em prol da unificação da Alemanha.
Quanto à utilização propriamente dita da voz no Romantismo nos seus diferentes
palcos, é curioso referir, todavia, que na linha do bel canto italiano ou francês a voz foi
sempre o elemento primordial na música dramática. Particularmente em Verdi assistemse mesmo a verdadeiras preocupações com o texto e a voz, eventualmente pouco conhecidas. Depois da sua fase “política”, após Rigoletto (1851), começa a sistematizar alguns novos caminhos de renovação formal. As suas óperas reflectem, cada vez mais,
uma preocupação com a clareza, a nível da dicção e da boa percepção do texto, explo90

Movimento surgido nos anos de 1840 e encabeçado por Garibaldi que visava a unificação da Itália.
Pois, no início do século XIX dominaram a ópera francesa vários autores de origem italiana como
Spontini, Rossini etc.
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rando uma técnica mais silábica (uma nota para cada sílaba), sem eliminar, é claro, os
momentos virtuosísticos. Em Verdi o papel da voz continua a ser primordial em relação
à orquestra, sendo o papel desta, o de reforçar a acção cénica. É nesse sentido que continua a haver uma grande exploração melódica.
Já em Wagner (1813-1883), embora a sua produção musical seja quase exclusivamente dramática, a sua linguagem é essencialmente orquestral e a voz é mais um instrumento que serve um texto, do que um pretexto para alguma exibição vocal. Pelo contrário, Wagner promove um tipo de melodia contínua, em vez da tradicional ária, que
limita e impede esse brilhantismo típico do bel canto convencional, sendo difícil de individualizar. E, não esqueçamos, Wagner desenvolveu o drama musical criando um
conceito inovador de ópera como Obra-de-arte-total (Gesamtkunstwerke) para a qual
idealizou um outro tipo de palco diferente do tradicional palco de ópera.

O novo conceito de palco wagneriano
Ao contrário das convencionais salas de teatro de ópera, circulares ou elípticas, em
que não é o palco que congrega todas as atenções (aliás só vê bem o palco quem está
defronte dele, bem no centro da sala), Wagner idealizou um tipo inovador de teatro de
ópera em que todas as atenções se deveriam concentrar no palco. Idealizado desde muito cedo pelo compositor, só em 1876 é que viu concretizados os seus objectivos, com a
iauguração na cidade de Bayreuth da Festspielhaus, teatro onde ainda hoje decorrem os
festivais wagnerianos.
Ao invés da tradicional sala circular, Wagner idealizou aquilo que hoje conhecemos
como sala de cinema: uma sala rectangular, em anfiteatro, para que todos possam ver
claramente o palco; completamente escurecida e iluminada só no palco, para que todas
as atenções aí se concentrem; e até a orquestra, verdadeira protagonista dos seus dramas, sendo colocada num fosso, num nível abaixo do chão para não distrair as atenções
do que se passava no palco. Foi uma concepção verdadeiramente revolucionária que
muito influenciou o conceito de palco depois dele…

Figura 2 : Plano do fosso de orquestra (Lavignac)

Figura 3 : Vista geral da sala da Festspielhaus (Lavignac)

A Modernidade e o “desconstruir” da voz operática
Após Wagner e suas atitudes inovadoras em relação à voz (e em relação a toda a linguagem harmónica pós Tristão e Isolda, como sabemos), o caminho ficou aberto para diversos tipos de “construção” ou “desconstrução” da tradicional voz operática. No caminho mais tradicional refira-se Pucinni (1858-1924), herdeiro da grande tradição lírica do
bel canto italiano. Na procura por novas abordagens vocais saliente-se Debussy (18621918) que, no seu drama musical simbolista Pelleas et Melissande, dá alguma continuidade, de certo modo, ao conceito de melodia contínua wagneriana, antecipando um estilo algo atonal e declaradamente anti-lírico, no sentido em que também se não individualizam as convencionais árias. E, mais longe ainda foi Schönberg (1874-1951) que, com
o seu melodrama Pierrot Lunaire (1912) advoga um tipo de fala cantada (sprechgesang), sem colocação definida de notas, nem canto, nem fala, deliberadamente antioperático e apenas encontrado na voz de Albertine Zheme…

Os próprios conceitos de “palcos” foram-se alargando a partir de finais do século
XIX com o advento das primeiras gravações e sua difusão posterior, sobrepondo-se aos
convencionais “palcos”, dando origem de certa forma a “palcos privados”, proporcionados pelos primeiros rolos de gravação, pelas primeiras grafonolas, e pelas primeiras
transmissões de rádio como diversão, já em inícios do século XX….

E agora: que “palcos” para a voz? Que “palcos” futuros?
No actual século XXI multiplicam-se os “palcos” de forma vertiginosa. Aos palcos convencionais do passado adicionam-se, para além das difusões de Rádio atrás referidas, toda uma panóplia de palcos multiplicadores fornecidos já desde o século XX:
desde a intrusiva e dominante televisão, que trouxe os palcos pela casa adentro, à simples distância de um botão de TV, promovendo os “palcos” individuais; do gira-discos
às fitas magnéticas, depois os leitores de CDs e posteriores leitores de DVDs; acrescentando-se, na actualidade mais próxima, ainda, a inevitável Internet. São “palcos” difusores e multiplicadores dos vários tipos de voz/vozes que por eles passam, com os mais
diversificados estilos, tipos de espectáculo e de programas, dos mais ligeiros aos mais
eruditos, cabendo-nos agora a nós a difícil tarefa de “que palco escolher”?
Sendo as realidades virtuais desenvolvidas a cada dia, quem poderá impedir que
novos “palcos” de tipo virtual venham também a surgir, se é que não existem já?
O porvir é todo ele uma incógnita impossível de decifrar…
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A VOZ DO PROFESSOR NO PALCO DA SALA DE AULA: UMA REFLEXÃO SOBRE A
SUA IMPORTÂNCIA PARA A PRÁTICA LETIVA

RUI PRADO92
Instituto de Educação da Universidade de Lisboa

Na presente reflexão defende-se a voz como um fator fundamental para a performance
do professor em sala de aula. Porque é importante refletir sobre a voz? Porque é importante o professor se consciencializar dela, tomar conhecimento sobre ela e considerá-la
na prática letiva? É objetivo deste artigo, desenvolvido por meio da revisão de literatura,
refletir sobre estas questões. Uma grande conclusão retirada foi a necessidade de formação vocal para o professor. A formação inicial do professor não aborda o tema da voz e
os próprios professores revelam-se pouco consciencializados para a sua importância no
desempenho profissional. Da revisão de literatura observámos existir pouca bibliografia
na área da Educação dedicada à voz do professor. As maiores contribuições vêm da
Psicologia e da Saúde. Reforçamos assim dois aspetos: a integração da voz como elemento na formação do professor e a investigação da voz como instrumento na prática de
ensino do professor.
Introdução
Existem vários fatores que um professor deve ter em consideração para o desempenho da sua atividade. A qualidade da sua performance depende da conjugação
desses fatores e do grau de relevância que cada um tem para o seu objetivo. Esses fatores contemplam o conhecimento dos conteúdos a lecionar, a preparação das aulas, os
recursos materiais e didáticos a utilizar, o tempo dedicado a cada fase da aula, as estratégias de ensino, a previsão de dificuldades e intervenções dos alunos. Estas são algumas das competências consideradas em currículos da formação inicial de professores.
Acontece que após a ponderação daqueles fatores, a prática de ensino só tomará forma
por via da comunicação, nomeadamente da verbal, da fala. E, por sua vez, a fala tomará
forma pelo uso da voz e dos órgãos a ela associados. Por esta ordem de ideias, a voz
constitui o principal instrumento para a performance do professor (Teixeira, 2012; To-
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mazetti e Bellochio, 2002). É através dela que o professor dá vida aos seus planos, veicula a sua mensagem e orienta a atividade em sala de aula.
Porque é importante refletir sobre a voz? Porque é importante o professor se
consciencializar dela, tomar conhecimento sobre ela e considerá-la na preparação da
prática letiva? É objetivo deste artigo refletir sobre estas questões, procurando assim
sensibilizar para a importância da voz para a profissão docente.
Pretendemos desenvolver uma reflexão cuidada sobre a voz na profissão docente
por meio da revisão de literatura. Primeiro abordamos o conceito de voz, distinguindo-o
do de fonação. Seguidamente, procuramos compreender a posição que a voz toma na
comunicação em geral, dado que uma das funções (e talvez a principal) que a voz tem
para o professor é permitir a comunicação com os seus alunos (Consentino e Behlau,
2009; Dragone, 2000; Oliveira, 2012; Teixeira, 2012; Vianello, 2006). Para isso, fazemos uma breve incursão ao conceito de comunicação, aos tipos e às funções da comunicação. Depois, abordamos as dimensões psicológica e social da voz. Como focamos a
prática letiva, uma de várias dimensões da profissão docente, abordamos também esse
conceito fazendo a ponte para a relevância que a voz tem para essa dimensão profissional do professor.

A voz
Num folheto relativo ao Dia Mundial da Voz, preparado pelo Serviço de Otorrinolaringologia do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, pode ler-se: “a voz
humana é o som que resulta de uma ação fisiológica, identificando a pessoa quanto à
sua idade, sexo, raça, tamanho físico, características de personalidade e estado emocional”93(p 1).
Faria (2011) afirma que “a fonação envolve centros de controlo específicos da
fala no córtex cerebral, funções mecânicas na produção de um som audível (voz) e o
controlo desse som para produzir um fonema definido” (p. 1).
Em ambos os casos, a voz humana é definida como o som que é produzido na
garganta, resultante de uma “ação fisiológica”, isto é, da vibração das cordas vocais na
laringe – a fonação.
Vieira (1996), citado por Tomazetti (2003) defende que “a fonação é uma função
neurofisiológica inata, porém, a voz é adquirida e vai-se formando através do nosso
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crescimento físico e emocional. Assim, chegamos à idade adulta com o resultado da
moldagem de habilidades inatas pela nossa história de vida” (p. 59).
Entendemos assim a fonação como a ação neurofisiológica causadora e a voz
como a consequência física dessa ação. Ao conjunto de órgãos envolvidos na fonação
designamos por aparelho fonador. Enquanto a fonação é inerente à manifestação mecânica da própria anatomia do ser humano, a voz é um processo que se vai desenvolvendo
a par do crescimento humano.
A produção da voz
A voz natural requer um equilíbrio constante entre os mecanismos básicos de
respiração, fonação e ressonância (Boone, 1996, cit. por Teixeira, 2012). Estes mecanismos representam três etapas da produção vocal.
A voz é produzida pela expiração do ar. Este, vindo dos pulmões (etapa da respiração), sobe pela traqueia e passa pela laringe, onde se situam as cordas vocais (figura
2), fazendo vibrar a mucosa que as cobre (etapa da fonação) (Faria, 2011; Teixeira,
2012). Durante a passagem do ar, as cordas vocais aproximam-se uma da outra suavemente (figura 1**), provocando a vibração que dá origem ao som, à voz. Este som é
amplificado pelas cavidades de ressonância (etapa da ressonância): a faringe, a boca e o
nariz. Após a amplificação, o som é articulado na cavidade oral, por meio dos lábios,
bochechas, língua, palato e mandíbula (Faria, 2011). A esta última etapa da produção da
voz podemos considerar como a quarta etapa, a articulação. Como resultado desta etapa
temos a fala ou o canto.

Figura 1: Posição das cordas vocais
na inspiração (à esquerda) e fonação (à direita)

Figura 2: Localização
das cordas vocais na garganta

A anatomia responsável pela produção da voz não é exclusiva desta atividade, é
composta de estruturas originalmente destinadas à realização de outras funções, como a
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respiração, a mastigação e deglutição, sendo por isso adaptada à função vocal (Tomazetti, 2003).
O papel da voz na comunicação
Marques de Melo (1975), cit. por Perle (2007), define comunicação como “o
processo de transmissão e recuperação de informações”, advertindo que “ao analisar o
fenómeno comunicativo, cada ciência e corrente filosófica utiliza a sua própria perspectiva, a sua própria terminologia, os seus conceitos específicos” (p. 4).
Segundo as Teorias da Comunicação, a comunicação pode ser entendida como
um processo relacional entre fonte e destinatário (figura 3), definindo-a como “um processo circular de interação que vai da fonte ao destinatário e volta” (Bessa, 2006, p. 31).
Em ambas as definições encontram-se elementos comuns ao conceito de comunicação. De facto, segundo as Teorias da Comunicação, o processo comunicativo contém três elementos básicos (Menezes, 2000; Teixeira, 2012): um emissor (ou fonte) –
que é quem inicia a comunicação com o propósito de enviar uma mensagem; um recetor
– que recebe a mensagem e a descodifica; e uma mensagem – conteúdo daquilo que é
transmitido do emissor para o recetor.
A segunda definição de comunicação, que completa a primeira, parece bastante
apropriada para os objetivos desta reflexão, pois a comunicação que acontece na sala de
aula entre professor e alunos não é unidirecional, não se dirige unicamente do professor
para o aluno – o sentido contrário também é necessário. Uma das preocupações do professor na prática de ensino é garantir que a sua mensagem seja corretamente interpretada pelos alunos e, nesse sentido, é importante o professor receber feedback dos alunos –
o que leva à circularidade da comunicação. Dessa forma pode reforçar a sua mensagem,
melhorá-la ou corrigi-la de modo que os alunos se aproximem cada vez mais do verdadeiro conteúdo da mensagem.

Figura 3: Ciclo da comunicação, adaptado de Teixeira (2012) e Bessa (2006)

A comunicação pode ser divida em dois tipos: a verbal e a não verbal. A primeira engloba ainda dois tipos: a comunicação escrita e a oral. É nesta última que a voz
desempenha uma função relevante (Dragone, 2000), pois a comunicação oral realiza-se
por meio da fala e a fala resulta da articulação da voz.
Compreendamos a seguir as funções que a comunicação verbal pode desempenhar.
Segundo Jakobson e Halle (1956), dependendo do contexto, a comunicação verbal pode desempenhar algumas das seguintes funções:
1. função expressiva ou emotiva – centrada sobre o emissor, é uma expressão direta da atitude deste em relação àquilo de que fala. Tende a dar a impressão de
uma certa emoção, verdadeira ou fingida. As interjeições representam uma das
suas manifestações mais pura. Esta função é inerente, em grau variado, a qualquer mensagem, quer se considere o nível fónico, gramatical ou lexical;
2. função apelativa – orientada para o recetor, encontra a sua manifestação mais
pura no vocativo e no imperativo. As frases imperativas, ao contrário das declarativas, não podem ser submetidas a uma prova de verdade, nem transformadas
em interrogativas;
3. função referencial, denotativa ou cognitva – é orientada para o referente, para o
contexto;

4. função fática – é predominante nas mensagens que têm por finalidade estabelecer, prolongar ou interromper a comunicação, verificar se o circuito funciona, fixar a atenção do interlocutor;
5. função metalinguística – ocorre quando o emissor e/ou o receptor julgam necessário averiguar se ambos utilizam o mesmo código. Esta função representa um
instrumento importante nas investigações lógicas, mas é também relevante na
linguagem quotidiana;
6. função poética – centrada sobre a própria mensagem, esta função é predominante em textos de "arte da linguagem", como Jakobson designa. A função poética
pode, contudo, desempenhar um papel secundário, em mensagens cuja função
dominante seja a apelativa (para, por exemplo publicidade ou propaganda política).
Pelas funções apresentadas pode-se perceber a relevância da comunicação verbal
para o professor. Tanto na preparação como durante a prática letiva, o professor utiliza
predominantemente este tipo de comunicação: quando se preocupa em transmitir a sua
mensagem da melhor forma (função expressiva); quando procura, por um lado, evitar
que os alunos se distraiam ou se desinteressem pelo assunto lecionado (funções apelativa e fática) e, por outro, garantir que aquela seja interpretada o melhor possível pelos
mesmos (função metalínguística); quando o professor alerta os alunos para a importância dos conteúdos lecionados ou para determinados aspetos nos conteúdos (função referencial).
A comunicação oral desempenha assim um papel ativo na atividade do professor
e na sua base está a voz (Teixeira, 2012). Segundo Dragone (2000), “a voz, som responsável pela mensagem oral, no conjunto de suas qualidades, compõe o comportamento
vocal e sua psicodinâmica durante a emissão da linguagem oral humana” (p. II).
A comunicação do professor com intenções como as descritas no parágrafo anterior provoca na sua voz alterações (volume, frequência, velocidade e outras) que denunciam essas intenções. A voz constitui assim a base da comunicação do professor em sala
de aula (Consentino e Behlau, 2009; Verde, 2011).

Abordada a posição que a voz toma na comunicação, parece razoável conceber
uma organização hierárquica dos elementos que contribuem para o ato da comunicação
oral (figura 4).

Figura 4: Pirâmide da comunicação
oral

Como já foi referido, a voz estabelece a base da comunicação oral. É ela que articulada por meio do aparelho fonador dá origem à fala. Por sua vez, a fala é um elemento básico da língua e da linguagem, estas que, por sua vez dão forma à comunicação
oral. A comunicação oral estabelece assim uma forma de comunicação entre intervenientes.

As dimensões psicológica e social da voz
A voz é uma característica muito importante para a comunicação humana e, tendo em conta que o homem está sempre a comunicar e que uma das formas mais frequentes e eficazes é através da fala, uma limitação nesta pode comprometer as relações sociais e profissionais (Rolim, 2001, cit. por Teixeira, 2012).
Magalhães et al. (1998), cit. por Dragone (2000), ao estudar como a voz é percebida pelo orador e as influências que o meio ambiente pode exercer sobre ela, afirma
que aquele pode realizar modificações na sua voz, voluntária ou involuntariamente, mediante a situação em que se encontra. A variação desse comportamento vocal94 é provocada pela influência das pessoas com quem comunica, o seu grau de proximidade, a
sua posição social, as suas personalidades, além de todos os aspetos psicológicos e
emocionais emergentes no emissor no momento de comunicação.
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Define-se, segundo Dragone (2000), comportamento vocal como as modificações possíveis de ser efetuadas a um conjunto de características vocais, como a entoação, a ênfase, a intensidade, a altura, a ressonância, a qualidade da voz.

Dragone (2000) vai mais longe, defendendo que podem ser assumidas imagens
vocais de acordo com papéis que estão a ser desempenhados no ato da comunicação,
tornando-se a voz mercadoria com valor definido no âmbito das trocas sociais. E oferece o seguinte exemplo:
Na sala de aula, uma professora fala "grosso e alto" o tempo todo, na intenção de ser clara e
demonstrar firmeza frente a seus alunos, até que um dia deixa de falar porque não pode mais
falar como antes, segundo os seus padrões do que seja autoridade ou melhor, no caso, autoritarismo (Märtz, 1987, pp.174-5, cit. por Dragone, 2000).

Dragone (2000) defende que o valor que a pessoa dá ao papel que desempenha
na comunicação, pode fazê-la criar uma imagem vocal, um comportamento vocal, que
corresponda a esse valor. No caso do exemplo, o valor que a professora entende da sua
função na prática de ensino, fá-la utilizar a voz para demonstrar firmeza e autoridade.
Contudo, a sua inconsciência no uso da voz fê-la, por um lado, impedir de falar a dada
altura, como também, segundo o próprio exemplo, ser vista como autoritária.
Este ‘ser vista como autoritária’ é uma interpretação que os ouvintes podem fazer do comportamento vocal da professora. Há interpretação que o ouvinte faz da mensagem depreendida da voz do emissor, Behlau et al. (2005), cit. por Teixeira (2012),
chamaram de psicodinâmica vocal. O ouvinte capta informações que surgem da dinâmica vocal95 do orador, fornecendo também pistas sobre o mesmo, a sua maneira de ser, o
seu estado geral de saúde e, sobretudo, sobre a sua intenção no ato da transmissão da
mensagem (Teixeira, 2012).
Em suma, o estado psicológico do emissor durante o ato da comunicação, a sua
relação social com os ouvintes e o valor que o próprio dá ao papel que desempenha influenciam a sua dinâmica vocal, isto é, o modo como a voz se manifesta durante a comunicação. Por sua vez, a sua dinâmica vocal afeta a psicologia dos ouvintes que elaboram a sua interpretação da mensagem e podem ainda inferir características particulares
do emissor.
A importância da voz para o professor
Segundo Oliveira et al. (2013), o conceito de prática toma diferentes significados
devido aos diversos pontos de vista a que é submetido por abordagens teóricas diversificadas. Contudo, os autores propõem práticas do professor como as atividades que reali-
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za regularmente, tendo em conta o seu contexto de trabalho e os seus significados e intenções. Os autores, apoiados em Ponte e Serrazina (2004), propõem ainda que essas
práticas podem ser organizadas em três grandes domínios: práticas letivas, práticas profissionais na instituição e práticas de formação. A primeira, que é o foco deste artigo,
pode ainda ser organizada em cinco categorias fundamentais: (i) as tarefas propostas aos
alunos; (ii) os materiais utilizados; (iii) a comunicação na sala de aula; (iv) a gestão curricular; e (v) a avaliação.
Em cada categoria, o professor deve tomar medidas e ponderar estratégias no
sentido de garantir os objetivos que tem para cada uma. Alguns desses objetivos são
assegurar o domínio dos conhecimentos dos alunos, criar condições para o desenvolvimento das suas capacidades intelectuais, visando a independência de pensamento e orientar para objetivos educativos de formação da personalidade (Dragone, 2000). Isso
requer do professor as capacidades de expressar ideias com clareza, falar de modo acessível à compreensão dos alunos, tornar os conteúdos significativos, fazer os alunos pensarem por si mesmos, adotar uma linha de conduta no relacionamento com os alunos e
estimula-lhes o interesse (Dragone, 2000).
Ora, capacidades como as sobreditas têm a voz como componente básica. É impossível separar a voz da relação professor e aluno, assim como do estímulo de estudar.
É a psicodinâmica vocal presente na linguagem do professor (Dragone, 2000).
Como se pode depreender, a voz é um elemento fundamental na atuação do professor em sala de aula. A relação entre a sua prática letiva e a sua voz são praticamente
indissociáveis: o professor faz uso da voz constantemente e para diversos fins, seja corrigir exercícios, realizar a chamada, ensinar e praticar leitura, ajudar na interpretação de
textos, assistir individualmente alunos, utilizar reforços positivos ou negativos verbais,
controlar e estimular a participação dos alunos (Teixeira, 2012), entre outros. E é por
isso que Koufman e Isaacson (1991), cit. de Teixeira (2012), consideram os professores
como profissionais da voz.
Estes autores categorizam a voz profissional em quatro níveis – (1) profissionais
de elite, (2) profissionais da voz, (3) profissionais não vocais e (4) não profissionais não
vocais. A prática de ensino do professor depende de uma grande resistência vocal devido ao uso prolongado da voz e face a grandes grupos, pelo que pode ficar limitado profissionalmente com um problema vocal moderado (Dragone, 2000; Teixeira, 2012; Vianello, 2006). No entanto, para a sua performance vocal não são exigidas as qualidades

vocais de cantores ou atores, pertencentes à categoria de profissionais de elite, para os
quais um pequeno desvio na sua qualidade vocal compromete o seu desempenho.
Ainda assim, o professor deve cuidar da sua voz, pois dela depende a sua atividade profissional. Mais, do seu uso satisfatório depende, em parte, o seu êxito profissional. Vianello (2006) e Teixeira (2012) apontam estudos que defendem que a boa qualidade da voz natural, eufonia, é um fator que contribui para melhorar a aprendizagem
dos alunos. Enquanto, por um lado, um professor com disfonia – má qualidade na produção da voz natural – tem maior tendência para faltar ao trabalho e/ou, por outro, dificulta a compreensão da mensagem (Vianello, 2006).
De entre os profissionais da voz falada, os professores são aqueles com maior
incidência de disfonia (Dragone, 2000). Em Portugal, Teixeira (2012) refere estudos que
indicam a ocorrência da prevalência de problemas vocais em 20% nos professores do
Ensino Secundário e 10,2% em professores do Ensino Básico. Refere ainda que, dentro
da classe dos professores, o sexo feminino é mais afetado que o masculino, assim como
os indivíduos de idade mais avançada e com mais anos na profissão. Também Calado
(2010), aponta que numa análise de 100 casos clínicos de afonias e disfonias, os professores surgem como o grupo profissional com maior prevalência de problemas relacionados com a voz.
É importante então que o professor, por um lado, cuide da sua voz para não
comprometer o seu desempenho profissional como, por outro, tome consciência da sua
voz e do seu uso para poder melhorar a sua prática letiva e a qualidade da aprendizagem
dos alunos.
A consciência e os cuidados do professor sobre a sua voz
Na revisão de literatura realizada, são vários os estudos que indicam que a maioria dos professores não despertou consciência para a importância da voz na sua atividade profissional (Calado, 2000; Dragone, 2000; Oliveira, 2012; Teixeira, 2012; Tomazzetti e Bellochio, 2002), enquanto uma pequena minoria tem conhecimentos básicos
sobre a voz, mas insuficientes para fazer face a situações de disfonia (Dragone, 2000).
Os mesmos estudos afirmam também que a voz só é valorizada pelo professor
quando este está diante de sinais e sintomas de disfonias. Tomazzetti e Bellochio (2002)
afirmam até que os professores apresentam dificuldades na perceção desses elementos,
não tendo qualquer noção de como, quando e porque esse tipo de problema o está a afetar.

Na sua tese de mestrado, Calado (2000) verificou que apesar da maioria dos professores que participaram no seu estudo tenha conseguido projetar bem a sua voz, não
pareceram valorizar muito os sintomas laríngeos que apresentavam, inclusivamente não
os associando a problemas na voz.
O desconhecimento e a falta de consciencialização dos professores sobre a importância do uso correto da voz, e a ausência de ações preventivas dentro do ambiente
escolar, levam à alta incidência e prevalência de alterações vocais e laríngeas, disfonias,
nos mesmos (Calado, 2000; Dragone, 2000; Teixeira, 2012; Vianello, 2006).
A Organização Mundial da Saúde, cit. por Tomazzetti e Belochio (2002), define
disfonia profissional como uma enfermidade multifatorial relacionada com o trabalho.
Os vários estudos referidos neste artigo (Calado, 2000; Dragone, 2000; Teixeira, 2012;
Vianello, 2006) consideram o desconhecimento e a falta de consciencialização dos professores relativamente à voz como alguns desses fatores.
Segundo Calado (2010) existem fatores intrínsecos e extrínsecos ao aparecimento dos problemas da voz nos docentes que podem atuar de forma individual ou como
uma combinação deles. Entre os fatores intrínsecos, para além dos anteriores, podemos
encontrar o mau uso vocal, padrões respiratórios desadequados, a má técnica vocal,
choques térmicos, tabaco, álcool, maus hábitos vocais, o uso vocal prolongado, hábitos
de vida pouco saudáveis, condição física geral fraca e doenças do foro respiratório (Calado, 2000; Dragone, 2000; Guimarães, 2004; Oliveira, 2012; Vianello, 2006). Entre os
factores extrínsecos podemos encontrar problemas de adaptação profissional, condições
de trabalho adversas, espaço físico desfavorável, stress, o progressivo mau comportamento dos alunos, ruídos externos, uso de químicos, problemas gástricos, pó do giz,
ritmo de trabalho acelerado, alterações meteorológicas (Calado, 2000; Dragone, 2000;
Oliveira, 2012; Guimarães, 2004; Vianello, 2006).
Percebemos assim que há a necessidade de consciencialização por parte dos professores, e também das escolas, para a importância não só da implementação de programas de promoção da saúde vocal, e de ajustes no ambiente de trabalho, como de
formação vocal. A carência de uma reflexão, ou formação, sobre a voz e a sua importância para a profissão docente, leva a uma ausência de cuidados do professor sobre a
sua própria voz. Na sua formação profissional este tema também não é abordado (Dragone, 2000; Teixeira, 2012). Muitos sequer dão importância às primeiras alterações vocais sentidas e/ou não procuram apoio de órgãos de saúde para os seus problemas vocais
e/ou laríngeos (Calado, 2000; Dragone, 2000; Teixeira, 2012; Vianello, 2006). Estes

acabam por encarar os seus problemas de voz como fazendo parte da profissão (Dragone, 2000).
A formação vocal do professor pode contribuir não só para melhorar o seu desempenho na prática letiva e na aprendizagem dos alunos, como também para a sua
própria autonomia (Tomazzetti e Belochio, 2002) e para valorização da sua identidade
profissional (Dragone, 2000). Em ambos os casos, os argumentos convergem sendo que,
por um lado, permitem ao professor a possibilidade de reflexão sobre a sua voz, o reconhecimento das limitações do seu aparelho fonador e, por outro, confere-lhe mais competência para preservar a sua qualidade vocal, explorar as potencialidades da voz e para
intervir noutras variáveis que determinem condições que interferem no seu desenvolvimento profissional.

Como deve soar a voz do professor na prática letiva?

A comunicação professor-aluno na sala de aula é essencial para a prática letiva
acontecer. Ela permite ao professor mobilizar a planificação da sua aula, mobilizar as
atividades planeadas, transmitir os conhecimentos, dialogar sobre os conteúdos, discutir
ideias e sintetizá-las, entre outros. Numa perspetiva mais alargada, Vargas (2012) defende que comunicar poderá ser o caminho para a prevenção e resolução de muitos conflitos na Educação. Na sua opinião, a falta de comunicação gera mal entendidos, desconforto, desconfiança e ausência de motivação, e por isso, a exposição de ideias de
forma assertiva poderá ser benéfico para todos os intervenientes no contexto educativo,
desde professores, a alunos, auxiliares a familiares.
A comunicação a que Vargas se refere é principalmente a comunicação oral e,
portanto, na base desta encontramos, uma vez mais, a voz. E, segundo Dragone (2000),
a voz, mais especificamente o comportamento vocal, embora parte inerente do indivíduo de tal modo que é elemento de identificação do próprio, pode ser trabalhada. E esclarece que “trabalhar a voz não significa transformá-la, mas significa sobretudo compreender que estamos diante de um mecanismo orgânico que tem o seu melhor desempenho quando em equilíbrio. Buscar esse equilíbrio é trabalhar a voz” (p. 9).
O professor ao produzir a voz nas atividades requeridas em sala de aula tem que
modificar o comportamento vocal, fazendo ajustes motores no aparelho fonador, sendolhe exigido assim “uma rica plasticidade vocal para o bom desempenho profissional”

(Vianello, 2006, p. 21). O professor não pode apresentar o mesmo comportamento vocal
quando se dirige para a turma ou quando se dirige a um aluno, individualmente, ou um
pequeno grupo (Vianello, 2006). E mesmo quando o professor fala para a turma, não
apresenta o mesmo comportamento vocal em diferentes situações conforme o seu objetivo seja transmitir conteúdos, enfatizar a correção de tarefas, reforçar a compreensão
e/ou fixação dos alunos, estimular ou coibir a participação dos mesmos ou controlar a
indisciplina (Vianello, 2006).
Cabe então ao professor ajustar o seu comportamento vocal conforme os objetivos das diversas atividades da prática letiva. Há, no entanto, alguns aspetos comuns
apontados por autores da literatura aqui revista, no que respeita ao uso da voz pelo professor. Vianello (2006) e Oliveira (2012) concordam que o professor deva manifestar
uma psicodinâmica vocal que transpareça credibilidade, confiança e autoridade. Nesse
sentido, propõem que a voz tome intensidade alta e frequência média, articulação precisa, uma velocidade de fala adequada ao assunto, com boa projeção e ressonância. Oliveira (2012) propõe ainda que o professor eleve um pouco o tom da voz para dar ênfase
sonora ao conteúdo e baixá-lo para tratar assuntos mais delicados.
Consentino e Behlau (2009) explicam a psicodinâmica vocal de dois dos aspetos
anteriores: a articulação e a velocidade. No que concerne à articulação, enquanto sons
bem definidos transmitem ao ouvinte o desejo do orador de ser compreendido e a clareza de ideias, uma articulação mal definida pode indicar dificuldade na organização mental ou mesmo a falta de vontade de comunicar. No que concerne a velocidade de fala,
uma velocidade lenta desliga o ouvinte e passa impressão de lentidão de pensamento, ao
passo que uma velocidade elevada pode refletir ansiedade e tensão além de não dar espaço para o ouvinte processar a mensagem. Verde (2011) acrescenta ainda que a entoação confere sentido à produção oral, neste caso à mensagem, pois destaca determinados
aspetos que são considerados importantes para a perceber.
Assim sendo, mantendo os requisitos mínimos relativos àqueles aspetos o professor garante que a mensagem seja transmitida mantendo os parâmetros mínimos de
qualidade. Facilita assim a compreensão dos conteúdos em aprendizagem, a captação e
o prolongamento da atenção dos alunos, a sua motivação, entre outros benefícios (Vianello, 2006; Oliveira, 2012).

Conclusão

Definimos a voz como o som resultante da fonação e a fonação como o processo
neurofisiológico pelo qual se manifesta a voz. Esta resulta do emprego de órgãos da
anatomia humana originalmente destinados a outras funções. Podemos então afirmar
que a voz constitui um elemento da identidade de um indivíduo da espécie humana,
dado que, apesar da anatomia o ser, a fisiologia não é comum a todos.
Um dos maiores contributos da voz para a experiência humana é na comunicação, em particular a comunicação oral. Entende-se então necessário que o professor
sendo simultaneamente ser humano e profissional da voz deva, por um lado, desenvolver conhecimento sobre a anatomia da garganta, para que possa perceber mudanças nessa região do corpo e atuar na prevenção de disfonias (Dragone, 2000; Oliveira, 2012;
Teixeira, 2012); e, por outro lado, deva desenvolver conhecimento da sua voz única,
traduzindo-se num aperfeiçoamento da sua prática letiva – nas capacidades de comunicação em sala de aula, de controlo de atividades da prática como intervenções e interações dos alunos, captar e prolongar a sua atenção, intervir em situações de indisciplina,
entre outras (Dragone, 2000; Oliveira, 2012; Teixeira, 2012; Vianello, 2006).
A formação vocal do professor pode ainda contribuir para a valorização da sua
identidade profissional (Dragone, 2000) bem como promover a sua autonomia (Tomazzetti e Belochio, 2002).
Todavia, a formação do professor não aborda o tema da voz como instrumento
de trabalho (Dragone, 2000; Oliveira, 2012; Teixeira, 2012) e os próprios professores
revelam-se pouco consciencializados para a sua importância no desempenho profissional (Dragone, 2000).

Considerações finais

Esta reflexão foi elaborada tendo por base a revisão de literatura. Desta revisão
observámos que existe pouca bibliografia na área da Educação dedicada ao estudo da
voz do professor. As maiores contribuições vêm das áreas da Psicologia (da Saúde e da
Educação) e da Saúde (otorrinolaringologia). Isto pode revelar a pouca consciencialização da comunidade educativa para a relevância da voz como instrumento de trabalho do
docente. Assim, aproveitamos estas últimas linhas para abordar dois aspetos: a integra-

ção da voz como elemento na formação do professor e a investigação da voz como recurso didático, pedagógico, social e comunicativo na prática de ensino do professor.
Segundo Pitta (2000), a formação inicial deve abarcar quatro componentes estruturais: a formação geral para a docência, a formação para a especialidade científica,
tecnológica ou artística, a formação pedagógico-didáctica teórica e a formação pedagógica prática. A primeira corresponde à criação de uma mentalidade e atitudes para o
desempenho da função docente que ocorrem ao longo de toda uma vivência e contactos
próximos com a realidade desta profissão. A segunda e a terceira correspondem à aquisição dos conhecimentos científicos da área de ensino e de disciplinas ligadas às Ciências da Educação. A quarta remete ao domínio de técnicas de observação do comportamento dos alunos nas aulas e noutras situações de aprendizagem relevantes e de técnicas
de auto-observação e consequente correcção e aperfeiçoamento do trabalho educativo
do professor.
Na nossa perspetiva, a implementação da voz na formação inicial pode adequarse tanto à terceira como à quarta componente dessa formação. Por um lado, faz-se essencial ao futuro professor tomar conhecimento e/ou realizar uma reflexão sobre a voz e
as suas várias dimensões profissão docente (a anatómica/fisiológica, a de elemento base
da comunicação oral, a psicológica e a social, a da saúde); por outro, é também importante conhecer e praticar bons hábitos vocais e técnicas de projeção vocal, bem como
considerá-las na preparação das aulas.
Existe outro tipo de formação considerada na profissão docente: a formação contínua, ou ao longo da vida. A Lei de Bases do Sistema Educativo Português (DR I 237,
1986), consagra, a este respeito, o princípio da "formação contínua que complemente e
actualize a formação inicial, numa perspectiva de educação permanente". Pitta (2000)
declara que é “nesta fase da formação contínua, que os professores formados segundo o
modelo reflexivo, desenvolvem competências científico-pedagógicas, adquirem uma
certa segurança e desembaraço para o exercício das suas funções nas práticas pedagógicas”.
Como professores formados no modelo reflexivo, é também nessa perspetiva
que realizamos a presente reflexão, pretendendo promover a consciencialização para a
importância da reflexão e da formação sobre a voz para profissão docente.
Na continuação do excerto anterior, Pitta (2000) afirma que “este modelo de
formação [reflexivo] aponta para a utilização de estratégias alternativas em novas práticas pedagógicas facilitadoras da (re)construção de conhecimentos, de atividades de ex-

ploração e de desenvolvimento do espírito crítico”. A pouca investigação da voz na área
da Educação impede de considerá-la para a prática letiva.
Como exclama Dragone (2000),
Como seria refletir sobre o comportamento vocal usado a cada momento, e quantos dados não
se revelariam! O conhecimento do professor, adquirido no exercício da docência, pode revelar
dados importantes sobre comportamento vocal experimentados na rotina diária, mostrando atitudes positivas e negativas de psicodinâmica vocal próprias da profissão (p. 84).

O estudo de comportamentos vocais do professor na prática letiva poderá contribuir para delinear os comportamentos vocais mais relevantes para determinadas situações da prática letiva. Mais, dada a variedade de dimensões que a voz pode tomar no
exercício da profissão docente, há muitas mais questões que se levantam:
Qual o impacto da dimensão social da voz para a prática letiva?
Qual o impacto da dimensão psicológica da voz para a prática letiva?
Quais os comportamentos vocais que promovem uma psicodinâmica vocal voltada para
a aprendizagem?
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A VOZ COMO IMPULSIONADOR DA CENA
Sara Belo
Escola Superior de Teatro e Cinema/Centro de Investigação em Artes e Educação

Apesar da imagem e da visualidade dominarem a nossa cultura, a voz está muito
presente no nosso quotidiano, quer nos media, quer na comunicação em geral. A voz
transmite informação mas esta pode ser mais abrangente do que aquela que as palavras
podem conter. A linguagem verbal é tida como a sua função principal e é ela que alicerça a maior parte da produção vocal, como se só fosse possível conceber a voz enquanto
veículo de um discurso oral. No entanto, a própria linguagem verbal tem um discurso
paralelo ao conteúdo daquilo que é dito. A forma como o discurso é exposto enuncia
simultaneamente outras mensagens: o timbre, o volume, a altura de som, o ritmo revelanos muito de um sujeito e marcas de personalidade únicas.
A ideia de haver quer uma informação linguística, quer ontológica e emocional no
discurso oral foi abordada em diversos campos de estudo como a linguística, a filosofia,
a ciência, ou o teatro. Do ponto de vista médico-cientifico já existem diversos estudos
que comprovam a evidência da relação entre a qualidade vocal e a identificação de várias características do indivíduo desde a sua idade, género, fisicalidade, saúde e estado
emocional (Brad H. Story in vol.I, IZDEBSKI:2008:124) até à sua orientação sexual
(Izdebski in vol.I, IZDEBSKI:2008:7). Apesar de vários investigadores referirem com
frequência a escassez de estudos científicos nesta área, já foram realizadas observações
bastante curiosas e que tornam cientificamente evidente que a voz veicula um conjunto
de informações sobre a pessoa que fala ou vocaliza, independentemente daquilo que
profere. Um desses estudos realizado por Addington em 1968 (Deryle Lonsdale,
Matthew P. Spackman and Bruce L. Brown in vol. I, IZDEBSKI: 2008:35) relaciona
nove características vocais com quarenta traços de personalidade através da leitura de
um mesmo texto, por diversos actores, de várias formas e com estímulos diversificados.
Constatou-se que, uma oralidade com um débito de texto mais rápido é associada, em
ambos os sexos, a alguém mais animado e extrovertido. Da mesma forma, outros estudos revelam que quando a variação da entoação é mais baixa e a voz monocórdica, é
associada a essa pessoa menos competência benevolência, ao passo que uma variação
de entoação alta é vista como um indicador de dinâmica, extroversão e benevolência
(idem). Estas constatações talvez pareçam evidentes, pelo menos a quem lida diariamen-

te com a materialidade vocal, no entanto, determinados estudos contrariam algumas
suposições que poderíamos fazer a priori, como por exemplo, a de que uma voz sexy é
uma voz grave. Ao contrário do que se pensa, as vozes mais graves não foram identificadas como sendo particularmente atraentes (ibidem).
As palavras, ao serem emitidas por uma voz, veiculam, portanto, outros significados, que podem até contradizer por completo aquilo que é dito. No entanto, a voz continua a ser ignorada em diversos campos de estudo e a pluralidade do gesto vocal tende a
ser secundarizada. A filósofa feminista Adriana Cavarero, no seu livro publicado em
2005, For More Than One Voice, refere precisamente a ideia enraizada de que fora do
âmbito da fala a voz é apenas uma “sobra insignificante”, sendo o seu valor noutros
campos muitas vezes ignorado ou subestimado:
The voice is sound, not speech. But speech constitutes its essential destination. What is therefore at
stake in any inquiry into ontology of the voice - where uniqueness and relationality come to the fore - is a
rethinking, without metaphysical prejudices, of this destination. The fundamental prejudice concerns the
tendency to totalize this destination so that, outside speech, the voice is nothing but an insignificant leftover. (CAVARERO: 2005:12)

A ideia de Cavarero de que a voz tem um significado ontológico para além daquilo
que é dito representando uma marca da singularidade daquele que a emite e de que essa
materialidade sonora da voz, independentemente de conter um significado semântico,
vaticina muito sobre aquele que a profere ou vocaliza, e de que há, portanto, uma pluralidade de sentidos no gesto vocal, já tinha sido enunciada anteriormente por alguns dos
teatrólogos que lidaram com a realidade concreta do som, naquela que tradicionalmente
é considerada a arte da palavra, ou seja, o teatro. É precisamente contra esta ideia enraizada no teatro ocidental na associação da cena à palavra que Antonin Artaud se insurge:
“Por que razão é que no teatro, pelo menos no teatro como o conhecemos, na Europa, ou melhor, no
Ocidente, tudo o que é especificamente teatral, ou seja, tudo o que não pode ser expresso pela fala, pelas
palavras, ou se preferem, tudo o que não está contido no diálogo (…) é relegado para segundo plano? (…)
O diálogo – algo que é falado e escrito – não pertence especificamente ao palco, pertence aos livros, o que
se prova pelo facto de, em todos os manuais de história literária, se reservar um lugar para o teatro como
um ramo acessório da história da linguagem falada.” (ARTAUD: 1996: 36,37)

Nos anos 30, Artaud inaugura, do ponto de vista teórico e prático, não só a ideia de
que o teatro vai muito para além daquilo que as palavras conseguem transmitir, como a
de que as próprias palavras podem consistir num discurso de sons que apele a outros
sentidos. Segundo Artaud é, aliás, aos sentidos que a linguagem da cena se deve dirigir,
formulando uma linguagem própria concreta que é independente de um discurso literá-

rio. O autor chega mesmo a estabelecer dois tipos de poesia, a dos sentidos e a da palavra:
“Afirmo que o palco é um lugar físico concreto que deve ser preenchido e a que se tem de dar uma
linguagem própria concreta. Afirmo que esta linguagem concreta, destinada aos sentidos e independente
do discurso, tem de primeiro satisfazer os sentidos; afirmo que há uma poesia dos sentidos e outra da
linguagem e que esta linguagem física concreta a que me refiro só é verdadeiramente teatral, na medida
em que os pensamentos que exprime estiverem para além do alcance da linguagem falada. (…) as palavras também têm possibilidades como sons (…) Aliás, haveria muito a dizer acerca desta faculdade que
as palavras têm de criar uma música, por si – conforme a maneira como são pronunciadas, independentemente do seu significado concreto, ou mesmo esbatendo neste significado – de criarem, sob a linguagem, uma corrente subterrânea de impressões, correspondências e analogias” (ARTAUD: 1996: 37,38)

Assim sendo, neste teatro que Artaud propõe “os efeitos sonoros são constantes;
sons, ruídos, gritos são escolhidos pela sua qualidade de vibração, depois pelo que
representam”. (ARTAUD: 1996:80), opondo-se a uma “ditadura exclusiva da fala”
(ARTAUD:1996:39).
Antonin Artaud foi o primeiro a tentar estabelecer esse lugar da voz em cena, atribuindo um lugar primordial ao grito, à respiração e ao corpo do actor em detrimento da
supremacia da palavra e do texto. Artaud sinalizou precisamente esse lugar da voz ligado aos sentidos, em que a palavra, ao materializar-se em cena, exprime qualidades nãoverbais, sendo um poderoso impulsionador de afectos. Artaud é, sem dúvida, um marco
no pensamento teatral contemporâneo, sendo, no que à voz diz respeito, uma referência
incontornável pelo destaque que lhe atribui na prática teatral e pela convocação de um
lugar anterior à linguagem. Deixa igualmente um legado sonoro importante, demonstrando com a sua própria voz, nas gravações realizadas nos Estúdios da Rádio Francesa
em 1947, múltiplas e multifacetadas formas da expressão vocal. Apesar dos movimentos dadaístas, iniciados anteriormente, terem trazido a poesia sonora, Artaud acentua o
papel do som vocal associado à emotividade e trá-lo para um âmbito de uma prática
teatral.
Em meados dos anos 50, não muito depois destas gravações realizadas por Artaud,
Alfred Wolfhsohn grava em Inglaterra, com os seus discípulos, entre os quais Roy Hart,
vários registos sonoros, tais como VOX HUMANA (1956) onde se encontram vários
exemplos de qualidades vocais. Este trabalho viria a influenciar uma das correntes mais
relevantes da voz no teatro, o legado deixado por Roy Hart. Em Enrique Pardo, um dos
seus seguidores, encontramos igualmente a ideia central que tenho explorado neste artigo: a de que há um discurso para além do discurso, ou seja, há toda uma informação

poderosíssima que é dada pela voz, independentemente do significado das palavras que
são ditas. A duplicidade da voz falada é explicada pelo autor do seguinte modo:
No se puede hablar o cantar sin usar la voz, pero la simultaneidad de la voz y las palabras no implica necesariamente que transmitan el mismo mensaje o que compartan la misma raíz emotiva o que la
manifiesten de modo sincrónico. La voz y las palabras pueden traicionarse, y el oído, con la búsqueda de
patrones o un canon de tonalidad perecta, puede tiranizar a la voz. Por otra parte, el uso de la voz sin
palabras causa resistencias en los ambientes de teatro clásico, al ser tomado como un signo de regresión
o excentricidad, como si únicamente las palabras justificaran la producción vocal. (PARDO: 2003:3)

A voz cantada aprofunda também a relação com o material vocal e a suas múltiplas
sonoridades. No entanto há uma grande variedade de tipologias de canto consoante o
estilo musical, sendo que a voz cantada pode adquirir diversas qualidades: Jo Estill,
investigadora vocal, definiu seis qualidades vocais básicas (KLIMEK:2005:1-8). Nesta
multiplicidade, e apesar do protagonismo inequívoco que a voz tem nalguns estilos musicais (como a ópera e o teatro musical, por exemplo), a qualidade da voz fica, muitas
vezes, subordinada ao contexto musical que lhe dá suporte. Em muitas tipologias musicais pressupõe-se um certo tipo de vocalidade que é idiomática da mesma, consequentemente a produção vocal é pensada de forma a estar de acordo com esse estilo, prescindindo, normalmente, de todos os sons que não estejam de acordo com essa estética musical, perseguindo assim mais uma ideia de som vocal “perfeito” do que uma expressão
vocal que traduza a sua diversidade emotiva e a pluralidade sonora que o gesto vocal
pode ter.
Desde o início do séc. XX, com os diversos movimentos originados na dita música
contemporânea, com a ruptura das estruturas tonais, a voz foi alvo de um grande experimentalismo. Compositores como Arnold Schoenberg, John Cage e Luciano Berio96,
desconstruíram muitos paradigmas da arte vocal, nomeadamente na voz de Cathy Berberian. É neste campo do experimentalismo vocal que a voz ganha uma grande liberdade e que pode desprender-se das estruturas que mais comumente suportam o seu discurso: a linguagem e/ou a tonalidade.
Este conceito mais alargado da voz (que se designa mais recentemente pelo termo
extended voice technique, EVT), também preconizado por Cathy Berberian no seio da
música dita erudita e por Roy Hart e seus seguidores como Enrique Pardo e Linda Wise,
foi desenvolvida artisticamente, quer por Meredith Monk, que o divulgou num contexto
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muito mais ligado à dita música alternativa, quer por Fátima Miranda, que desenvolveu
a sua relação com a cena de um modo igualmente pluridisciplinar.
Cathy Berberian representa, neste contexto, a primeira cantora a desbravar este caminho de uma nova apropriação da voz, a mostrar e a enquadrar numa obra musical
e/ou performativa (a que podemos aceder hoje em dia através da internet e de registos
audiográficos), o resultado dessa pesquisa vocal. Cathy é considerada pioneira no livro
recentemente publicado Cathy Berberian – Pioneer of Contemporary Vocality (KARANTONIS: 2014) – obra de grande interesse no sentido em que enquadra e reafirma a
importância desta artista experimentalista.
Alfred Wolfshon e Roy Hart foram os precursores de uma linha de pensamento influenciada pelas correntes da psicologia junguiana, a qual se baseava na relação da voz
com a psique e a emoção. A sua relevância é muito mais significativa pelo pensamento
sobre a voz que inauguraram e pela influência nalguns criadores, como Enrique Pardo e
Linda Wise (cuja relação é indissociável), do que pelo resultado artístico ou performativo das suas pesquisas, de difícil acesso hoje em dia. Por seu lado, Enrique Pardo e Linda Wise atribuem um lugar à voz inextricável da emoção, do movimento e da teatralidade: levam mais longe a pesquisa da relação da voz com o eu do que os seus predecessores, e concretizam-na no acto de criação cénica e da escolha artística do indivíduo no
colectivo.
Meredith Monk foi a primeira criadora a procurar uma linguagem própria que englobasse a voz, o movimento e a teatralidade e a efetivá-la numa produção regular e
internacional ao longo de cinquenta anos. Ao contrário de Enrique Pardo e Linda Wise,
Monk nunca se interessou tanto em criar um discurso ou pensamento sobre a voz ou
uma prática didáctica da sua integração na cena, mas sim em construir performances ou
espectáculos em que os seus achados artísticos pudessem ser adivinhados ou usufruídos
pelo público. A artista é a primeira a inscrever a pesquisa vocal no movimento avantgard da performance art a que se assistiu nos EUA a partir dos anos 60.
Por sua vez, em Fátima Miranda encontramos caraterísticas formais também observadas em Meredith Monk. De facto, ambas se concentraram na pesquisa da sua própria
voz (e não na busca de uma aproximação didáctica à voz) bem como na realização de
espectáculos pluridisciplinares que envolvessem a voz num contexto cénico alargado.
Contudo, há muitas diferenças entre elas. Em Fátima, há um percurso ainda mais solitário que em Monk: todos os espectáculos que concebeu, nos anos 90, são solos. Em Fátima há uma pesquisa antropológica da voz, na aprendizagem concreta de várias técni-

cas vocais numa busca etnomusical que transporta para as suas criações, enquanto que a
pluralidade das vozes de Monk são fruto de uma pesquisa pessoal de exploração do seu
próprio imaginário.
Estes criadores/vocalistas em algum momento ou com frequência desenvolveram
trabalhos que excediam a vocalidade e integravam outros elementos multidisciplinares,
sendo o aspecto cénico ou teatral indissociável de muitas ou da totalidade das suas obras
ou pensamento sobre a voz. Em todos eles há, também, na base da sua pesquisa, uma
forte exploração da voz como fonte de criação em si mesma e não como suporte ou o
veículo de outros sentidos a que a linguagem verbal está associada. Muitos outros vocalistas virtuosos experimentais como Diamanda Galas, Demetrio Statos, Joan La Barbara, Laurie Anderson, apesar de não terem uma relação tão inextricável com a teatralidade e com a cena, deram contribuições notáveis neste campo.
Assim, a pesquisa vocal revela um manancial sonoro que pode ser um impulsionador da escrita cénica da actualidade. Longe de ser considerada uma prática comum, a
exploração das inúmeras possibilidades vocais num contexto cénico tem sido observada
em alguns criadores, mas pode ser alvo de uma prática muito mais alargada.
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SIMBOLO SONORO: A VOZ NO ROCK
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Resumo: Estudo no qual respondi à questão: a voz constitui ou não um dos principais
símbolos sonoros do rock, símbolo identificador das bandas e das principais variações
do estilo? A metodologia que adotei compreendeu levantamento bibliográfico utilizando
como fundamentação teórica conceitos definidos por Schafer (2001). A conclusão alcançada permitiu definir a voz no rock como símbolo sonoro e os resultados obtidos
geraram um levantamento bibliográfico sobre o assunto, além de apontar para o ineditismo da temática na academia brasileira.

Palavras-chave: Voz, rock, símbolo sonoro
Title of the Paper in English: Sound Symbol: Rock’s Voice

Abstract: In this work, I understand the voice as a sound symbol in rock music, a symbol that identifies bands and the various rock stiles. The methodology applied consists
in a survey of the literature using concepts developed by Schafer (2001). Conclusions
and results include development of a source of references and the definition of voice as
a sound symbol in rock music.

Keywords: Voice, rock, sound symbol.

1. Introdução
O presente artigo é um recorte do trabalho de conclusão de curso, na Licenciatura em
Música, intitulado: “A voz como símbolo sonoro no rock”, realizado no Instituto de
Artes da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (IA/UNESP) em
2015, no qual respondo à questão: a voz constitui ou não um dos principais símbolos
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sonoros do estilo, símbolo identificador das bandas e das principais variações do rock?
O interesse nesta problemática surgiu pela minha própria vivência, afeto que sou ao
estilo e interessado em compreender a voz neste contexto.
O objetivo principal foi definir voz como símbolo sonoro a partir da conceituação proferida por Schafer (2001) explicitando assim o papel de destaque assumido pelo
vocal neste tipo de música.
Utilizei como meio na investigação a pesquisa bibliográfica e a visita aos portais
da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, fundação
vinculada ao Ministério da Educação do Brasil) e da Abem (Associação Brasileira de
Educação Musical) e constatei a não existência de pesquisas nesta área da voz como
símbolo sonoro no rock e, mais que isto, vi que o próprio rock é presença rara nos estudos acadêmicos no Brasil.
No Subtítulo 2 apresento reflexões indicadoras da voz como símbolo sonoro
discutindo o entrelaçamento dos conceitos de Schafer (2001) com os do psicólogo suíço
Jung (1964).
No Subtítulo 3 caracterizo a voz no rock como símbolo sonoro utilizando diversas referências que me permitem demonstrar a ideia defendida.
Por fim, no Subtítulo 4, concluo pelo acerto da metodologia utilizada e aponto
para o ineditismo da temática rock na academia brasileira.

2. Reflexões a respeito da voz como símbolo sonoro

Para este trabalho, empreguei os conceitos presentes no capítulo Simbolismo da obra A
afinação do mundo de Schafer (2001) como alicerce teórico para minha pesquisa. Relembro que, em sua análise, o escritor canadense entende os sons da paisagem sonora
como passíveis de interpretações. Ele destaca três categorias de substantivos designadores do fenômeno acústico: o signo, o sinal e o símbolo sonoro. O signo, devo notar, é a
representação do evento sonoro, “não soa, ...indica” (SCHAFER 2001, p. 239), como as
notas escritas em uma partitura. Sinal está relacionado àquilo que a semiótica designa
como símbolo, uma convenção que deve, a princípio, gerar uma resposta, como por
exemplo, o alarme de intrusos em uma residência. Símbolo sonoro possui conotações
mais profundas de evocações mentais e emocionais. É, por exemplo, a voz de John
Lennon cantando Give peace a chance no festival de Toronto no Canadá em 1969 no

auge dos protestos contra a guerra do Vietnã em performance emblemática capturada
em vinil, cd e dvd. Schafer (2001, p. 239) escreve:
Um evento sonoro é simbólico quando desperta em nós emoções ou pensamentos, além de suas sensações mecânicas ou funções sinalizadoras,
98
quando possui uma numinosidade ou reverberação que ressoa nos mais
profundos recessos da psique.

Schafer emprega uma linguagem poética e utiliza conceitos do psicólogo e psiquiatra
suíço Carl Gustav Jung para adensar a idéia de símbolo, algo presente, muitas vezes, no
inconsciente coletivo como os sons do mar e do vento.
Na quarta capa de Jung (1989), obra editada pela Comissão responsável pela organização do lançamento das obras completas de C. G. Jung em português, pude constatar a
atenção endereçada por Jung ao inconsciente coletivo e uma descrição sucinta do pesquisador suíço:
Carl Gustav Jung (1875-1961) é uma das mais vigorosas expressões da ciência contemporânea. Não há praticamente campo do saber humano que não
fosse pesquisado por ele no afã de reunir o maior material possível que revelasse os meandros profundos da psique humana. Valorizou o fenômeno
religioso e místico como uma das manifestações mais transparentes das profundezas do inconsciente coletivo.

Jung (1964) entende símbolo como algo que não se explica totalmente pela razão porque ele (símbolo) é entendido também pelo inconsciente:
Assim, uma palavra ou imagem é simbólica quando implica alguma coisa
além do seu significado manifesto e imediato. Esta palavra ou esta imagem
têm um aspecto “inconsciente” mais amplo, que nunca é precisamente definido ou de todo explicado. E nem podemos ter esperanças de defini-la ou
explicá-la. Quando a mente explora um símbolo, é conduzida a idéias que
estão fora do alcance da nossa razão. (JUNG, 1964, p. 20 e 21).

Os conceitos de Schafer e Jung se entrelaçam quando ambos apontam o símbolo
como algo que se distancia da significação imediata expressa pelo signo e sinal (signo e
sinal conforme SCHAFER 2001). O símbolo, no entender de Schafer, gera vivência
interior e aqui há um distanciamento da definição de Jung. O psiquiatra suíço fala em
inconsciente que é, por definição, elemento não acessível ao consciente. Inconsciente
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difere do subconsciente por que eventualmente os conteúdos do subconsciente vem à
luz do consciente por meio de sonhos e insights. O inconsciente, como escreve Schafer
(2001, p. 239) ao abordar a questão simbólica, “...nunca é precisamente definido ou
totalmente explicado”.
Para Schafer, o símbolo nos permite acesso à vivências interiores e o compositor
canadense criou o conceito de símbolo sonoro onde Jung aponta apenas imagens e palavras. Ambos falam, e aqui há convergência nas ideias, em um fundo inexplicável.
Entendo que, ao nos aprofundarmos na questão simbólica, existe a possibilidade
de nos defrontarmos com o incompreensível, porém, para os efeitos desta pesquisa, a
definição adotada para símbolo sonoro, elemento provocador de uma atmosfera interior
rica, não mecânica, está perfeitamente operacional quando voltada para a voz.
A voz, pela sua penetração e possibilidade de influenciar o que pensamos e sentimos é um símbolo sonoro. Conforme Miguel (2012, p. 17):
A voz humana, como símbolo sonoro, vai além de sua funcionalidade, propiciando aos seus ouvintes experiências que, mesmo quando não expressas
verbalmente, ficam armazenadas em sua mente e são capazes de gerar e reter relevantes mudanças. É um som que faz parte da vida imaginativa e inventiva das pessoas, levando-as ao desconhecido e ao infinito.

As características da voz presentes no rock são muito diversas. Posso apontar
alguns exemplos, a saber, o timbre anasalado e metalizado de John Lennon, a voz suave
de Paul McCartney com a perfeita passagem da voz de peito para a voz de cabeça, as
letras coloquiais aliadas ao vocal despojado de Chuck Berry, a voz de barítono de Elvis
Presley que nas primeiras gravações (Jailhouse Rock, para indicar uma) apresenta um
metalizado que marcou muito o estilo, a preferência pelos agudos quase no limite da
tessitura são alguns pontos a considerar. A princípio, o vocal do rock se distancia do
estilo do canto lírico pelo rasgado das frases, utilização de microfones e efeitos, porém
há vocais como o dos grupos ingleses The Who e Queen que vez por outra utilizam verdadeiros corais de câmara em músicas específicas. Estas vozes tão singulares presentes
no rock são capazes de gerar relevantes mudanças como aponta Miguel (2012), mudanças de encaminhamento profissional e de todo um projeto de vida. Foi que aconteceu
com Ozzy Osborne vocalista da banda inglesa Black Sabbath ao ouvir as vozes harmonizadas de John Lennon e Paul McCartney, vozes que vieram acompanhadas de todo

um comportamento inovador expresso nas atitudes, nas composições e na forma de tocar os instrumentos:
Aí chegaram os Beatles.
De repente, esses quatro caras de Liverpool, com cabelo tigelinha, invadiram
o rádio e a televisão. Usando meu último pagamento do emprego na fábrica
Lucas, comprei o segundo LP deles, With the Beatles.
No momento que entrei em casa, tudo mudou.
Uma luz se acendeu em minha cabeça quando ouvi aquele disco. Fui sugado.
As harmonias de Lennon e McCartney eram mágicas (grifo meu). Eles me tiraram de Aston e me levaram para o mundo dos Beatles. Não conseguia parar de ouvir essas catorze canções (oito eram originais, seis eram covers, incluindo uma versão de “Roll Over Beethoven” de Chuck Berry). Pode parecer
exagerado dizer isso agora, mas pela primeira vez senti que minha vida tinha
algum sentido. (OSBOURNE e AYRES, 2010, p. 46 e 47).

Após este exemplo, vamos ao Subtítulo 3 adensar a relação da voz como símbolo sonoro no rock.

3. A voz no rock como símbolo sonoro

Após incorporar o conceito de Schafer a este trabalho, passo a relacionar estas
ideias com a manifestação da voz no rock.
Antes, porém, é interessante iniciar estas considerações indicando minha definição de rock: é
a música popular99 de origem norte-americana criada na década de cinquenta do século passado por Chuck Berry, Elvis Presley, Little Richard, dentre outros, que, com o decorrer do tempo, espalhou-se pelo mundo transformando-se e revigorando-se constantemente por meio das
influências obtidas da música erudita, africana, brasileira e indiana, para citar algumas.

Sadie (1994, p. 791) faz distinção entre o rock da década de cinquenta e o da
década de sessenta:

rock (do inglês, balanço) Termo que, numa definição rigorosa, refere-se a um
estilo musical que surgiu em meados dos anos 60. Mais amplamente, porém,
abrange esse estilo e o rock and roll que prevaleceu no final dos anos 50 e
início dos anos 60. Os dois estilos têm semelhanças: ambos usam o canto e
os instrumentos elétricos amplificados (geralmente uma primeira guitarra
elétrica, uma seção rítmica importante, de baixo elétrico e bateria e muitas
vezes uma guitarra ritmo e um instrumento de teclado)...
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Ficarei com a definição ampla porque, mesmo no rock de meados dos anos 60, ocorre o
som típico do chamado rock and roll caracterizado por melodias acompanhadas pela
progressão de acordes I, IV e V do campo harmônico maior e utilização de acordes com
sexta e sétima nestes três graus. Exemplifico com a constatação de que no álbum Help!
lançado pelos Beatles em 1965 há canções como Yesterday na qual é utilizado um quarteto de cordas e cuja estrutura harmônica está longe do tradicional rock and roll, ao lado
de Dizzy Miss Lizzie típica representante do citado rock and roll.
Passo agora a olhar para a voz no contexto do rock. Ela é inspiração para muitas pessoas, ouvintes e profissionais da música. Provoca, como vimos em exemplos pregressos,
vivências interiores profundas e inspira comportamentos e atitudes. A voz de Kurt Cobain, vocalista e guitarrista do Nirvana, certamente atingiu o emocional de muitos. Hilburn, crítico de rock e editor do Los Angeles Times, narra acontecimentos ocorridos nas
últimas homenagens prestadas ao cantor:
De maneira diferente das condolências ocorridas em Memphis e Nova Iorque (funerais de Elvis Presley e John Lennon, respectivamente), o clima no
centro de Seattle refletia o desprezo dos adultos. De uma esquina, você podia ver os lados opostos no, talvez, mais severo conflito de gerações no rock
desde de a década de cinquenta. Em uma direção, aproximadamente cinco
mil jovens deixavam um parque no qual tinham ficado em pé por duas horas
na noite fria para saudar o homem cujas melodias melancólicas e os vocais
indispensáveis refletiam seus (dos jovens) mais profundos sentimentos (grifo meu). Olhando para outro lado, o resto da cidade parecia fria como a noite – não apenas indiferente, mas, na verdade, hostil. Um homem de aproximadamente quarenta anos chocou-me quando disse, “Deviam entregar espingardas para todos eles” (HILBURN, 2009, p. 226)

O vocalista do Nirvana falou de seu interior, suas frustrações, desejos e medos com a
voz coloquial, às vezes, estridente e metalizada. Jamais usou o tipo de voz, arredondada
e limpa, característica do canto lírico e em algumas apresentações desafinou, provavelmente pela força colocada na emissão das notas, mas isto não o impediu de atingir o
imaginário popular.
Para Dave Grohl, primeiramente baterista e vocalista de apoio do Nirvana e posteriormente – com a morte de Kurt Cobain – vocalista do Foo Fighters, as vozes e a postura
do B-52s incendiaram a imaginação:

A banda da TV era estranha, muito estranha. O cantor magro com jaqueta
grande estava falando um monte de bobagens; as meninas de cabelos compridos, uma loira e uma ruiva, estavam gritando e rindo... “Eu me lembro
daquele momento da mesma maneira que algumas pessoas se lembram do
assassinato de Kennedy”, disse Grohl. “Quando o B-52s tocou ‘Rock Lobster’, juro que aquele momento mudou minha vida. A importância e o impacto que aquilo teve em mim foram enormes. (BRANNIGAN, 2012, p. 38 e 39).

Os três vocalistas do B-52s usam vocais que remetem a gritos e ao mesmo tempo atingem as notas sem problemas. É o que ocorre com John Lennon em Twist and shout música que encerra o primeiro Lp do grupo britânico. Usa-se o grito como recurso expressivo, para uma melodia que posso traduzir livremente para Girar e gritar, sem sacrifício
da linha melódica ou da afinação.
A influência das vozes do rock não se limitou ao mundo anglo fônico. No Brasil, por
exemplo, Ronnie Von alcançou sucesso com uma versão da música Girl de Lennon e
McCartney presente no LP Rubber Soul da banda de Liverpool. O compacto no qual
esta canção foi lançada continha também You’ve Got To Hide Your Love Away do
álbum Help! O primeiro contato de Ronnie com a música essencialmente vocal dos
Beatles é descrito em sua biografia:
Aretuza (então mulher de Ronnie) queria assistir a outra exibição de rock’ n’
roll no cinema, o primeiro filme dos Beatles, A hard day’s night, que por aqui
chegou com o nome Os reis do iê-iê-iê (noto que seria adequado dizer ié-iéié – yeah, yeah, yeah – palavra efetivamente utilizada nas letras)...O filme
concorrera a dois prêmios Oscar, roteiro e trilha sonora...o filme, apesar do
nonsense dominante, entraria para a história da cultura pop como o pai dos
videoclipes, graças especialmente às filmagens em diversos e inusitados ângulos das performances ao vivo do grupo (informo que, na verdade, não
houve performance ao vivo do grupo neste filme e sim dublagem). No exterior, provou-se uma eficaz ferramenta de marketing musical. No Cine Rian,
hipnotizou Ronnie Von, que assistiu com olhos esbugalhados àquela e às outras duas sessões do dia em sequência. (GUERREIRO e PIMENTEL, 2014, p.
37 e 38).

A partir desta descoberta, o cantor passou a solicitar e receber de seu pai, membro do
corpo consular brasileiro, os lançamentos em primeira mão, numa época em que o acesso à informação era bastante difícil, envolvendo deslocamentos físicos e barreiras alfandegárias.
Pelos exemplos vistos, é lícito afirmar que a voz no contexto do rock apela para os mais
profundos sentimentos, até em nível inconsciente, e leva a uma vivência interior profícua. É interessante notar que a voz não se resume a um evento produzido apenas pelo

aparelho fonador, mas é, sim, um fenômeno completo que reflete o corpo, a mente e o
espírito de quem canta e está indissoluvelmente ligada à cultura na qual é produzida.
Por fim, embasado nas idéias contidas no subcapítulo “Simbolismo em transição”
(SCHAFER 2001, p. 252) e tendo em mente que cultura é um conceito dinâmico, entendo que é natural haver transformações nos aspectos simbólicos da voz no decorrer do
processo histórico. Em determinados momentos, uma voz considerada porta-voz de uma
geração pode passar a ser ouvida como conservadora e falsa. Isto aconteceu com muitos
e o exemplo emblemático, porque extremo em sua loucura, foi o assassinato de John
Lennon. Seu matador seguiu a carreira do músico com paixão para, em determinado
momento, julgar que o cantor era falso e vendido e merecia morrer. Na história do rock,
vi, também, transformações ocorrerem com o surgimento de novos artistas com propostas diferentes. Aqui, penso na utilização de vozes guturais e gritadas presentes nos trabalhos do Pantera e do Sepultura, mostrando o aspecto mais visceral do estilo. As vozes
iniciais (Elvis, Beatles, Chuck Berry, Buddy Holly), que simbolizavam para pais e autoridades rebelião da juventude, hoje são compartilhadas por três gerações nos estádios de
futebol, a exemplo da apresentação de Paul McCartney no Allianz Parque 100 nos dias 25
e 26 de novembro de 2014. Lembro, ainda, que o aspecto de crítica social continua existindo no estilo. É o caso do System of a Down que esteve no Rock in Rio de 2015 101. O
rock está mais vivo e presente do que nunca, as bandas se multiplicam, os shows apresentam frequência de público na casa de centenas de milhares, há rádios especializadas
e transmissões em televisões a cabo. As vozes estão cada vez mais presentes no inconsciente coletivo da humanidade como símbolo sonoro que se transforma e se fortalece
por meio da individualidade vocal presente em todos os exemplos que elencamos aqui.

4. Conclusões

Este estudo respondeu à questão proposta e permitiu concluir que a voz constitui um
dos principais símbolos sonoros do rock, símbolo identificador das bandas e das principais variações do rock entendidas em seus subgêneros.
A voz inconfundível de Elvis Presley interpretando com ternura temas românticos do
mais puro rock and roll dos anos cinquenta contrasta com a de Ozzy Osborne, cantor
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inglês representante do rock pesado, e faz-me pensar na individualidade única de cada
voz. Esta individualidade é uma das formas mais seguras de identificar as bandas. É
comum o apreciador de rock esperar pela entrada do vocal a fim de saber quem está
tocando.
A metodologia que adotei, utilizando como fundamentação teórica conceitos definidos
por Schafer (2001), mostrou-se adequada para o entendimento do fenômeno. O levantamento bibliográfico revelou o ineditismo da temática que, por estar impregnada na
cultura mundial, merece ser cada vez melhor compreendida. As conclusões e os resultados esperados foram alcançados com relação à definição da voz no rock como símbolo
sonoro, porém são necessárias mais pesquisas voltadas para o levantamento bibliográfico sobre o tema, talvez enfocando os trabalhos no mundo acadêmico do exterior.
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GUSTAVO ROMANOFF SALVINI: UM PROFESSOR DE CANTO Á FRENTE DO
SEU TEMPO
TÂNIA VALENTE
Centro de Estudos de Teatro
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa

Gustavo Romanov Salvini nasceu em Prauss, na Polónia
Prussiana a 25 de Março de 1825, e até 1845, estuda Canto em Breslau. Acossado por perseguições políticas, fugiu
do seu país no início de 1846. Passou por Cracóvia, Dresden, Viena e em 1847 chega a Itália, onde se aperfeiçoou
tecnicamente como cantor em Florença. A Novembro de
1848 foi contratado para cantar como primeiro tenor no
Teatro “Reggio de Parma”. Fez uma carreira artística em
teatros italianos e franceses, e chegou a Portugal em 1859
para trabalhar no Real Teatro de São João, no Porto, onde
se estreia a 17 de Outubro desse ano na ópera “Beatrice di
Tenda”. Porém, durante o 2º Acto da ópera “Os Puritanos”
de Bellini, perdeu subitamente e voz, e não voltou mais a
cantar. A partir daqui dedicou-se ao ensino do canto na
cidade do Porto, onde estabeleceu uma escola “que durou

Fig.1: Retrato de Salvini em
1892, publicado junto com a
2ªedição do Cancioneiro, em
1931

alguns anos e teve muita reputação.”102

A Música em Portugal à chegada de Salvini

À época da chegada de Salvini a Portugal havia um domínio incontestado da ópera Italiana, tanto sobre qualquer forma de canto em Língua Portuguesa, como também sobre a
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música instrumental. Eça de Queirós tem inclusive uma frase bastante ilustrativa da
situação da ópera em Portugal:

Opera cómica nacional, essa, não a temos; o nosso cérebro é impotente para a criação musical; a raça
ficou esgotada com o esforço violento que fez inventando o lundum da Figueira. As nossas óperas são os
hinos.
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Embora no séc. XVIII a cidade de Lisboa tivesse conhecido uma espécie de “Singspiel”
português no Teatro do Bairro Alto pelas mãos do dramaturgo António José da Silva, e
embora o Teatro de São Carlos tivesse ouvido, pouco depois da sua fundação, três óperas em português de António Leal Moreira, nenhuma destas tentativas conseguiu lançar
as bases para um género musical português. As únicas excepções encontravam-se nos
teatros populares, onde se cantavam operetas em português, as quais tinham até bastante
sucesso junto do público, como nos diz esta crónica do Allgemeine Musikalische
Zeitung de 30 de Junho de 1808:

No entanto, aqui como em toda a parte, a ópera cómica e a opereta mais curta, popular, ou cómica, fazem
decerto mais sucesso e atraem um público mais numeroso, embora não mais respeitável. Contudo, a primeira, em geral, e a segunda, sempre, são escritas na língua nacional, cuja pronúncia cantada se tenta
aproximar o mais possível da italiana, fazendo com que se torne então bela e doce.

104

O domínio da ópera italiana era de tal ordem que qualquer compositor português, que se
quisesse afirmar, compunha óperas sobre libretos em italiano. O próprio Conservatório
de Lisboa, fundado em 1835 por iniciativa de Almeida Garrett, e que teve João Domingos Bomtempo como seu primeiro director, também não se conseguiu constituir como
um pólo criador de música com características nacionais e em língua portuguesa, como
nos diz Lopes-Graça: “A fundação do Conservatório, devida à iniciativa de Garrett
(1835), por muito importante que haja sido sob o ponto de vista do ensino da música,
nada nos trouxe no domínio que sobremodo importava: o da criação.” 105
A nível da música de Câmara, subsistia porém uma forma musical em língua portuguesa: a Modinha, “canção de câmara originalíssima, criação típica da área cultural lusobrasileira, entusiasticamente praticada em todas as camadas sociais.”106 Não se trata de
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um género equivalente à ballad inglesa, à canzonetta italiana ou à arietta francesa, mas
antes de uma canção escrita para um ou duas vozes solistas, com acompanhamento instrumental, que, embora junte “a frescura da canção popular tradicional” com “recursos
técnicos de escrita erudita (designadamente com os da romanza ou da cavatina da Ópera
italiana…)”, tem como elemento original uma “natureza multiétnica, multicultural e
eminentemente mestiça de que se revestem todos os aspectos do quotidiano das grandes
cidades luso-brasileiras de então”.107 A Modinha setecentista, a par de outras formas
musicais, pode ser vista como uma forma de “resistência” à hegemonia musical italiana
do séc. XVIII. Porém, no séc. XIX a Modinha conheceu a sua derradeira fase de desenvolvimento, que ditou a sua extinção:
…o género tendeu a perder muita da sua especificidade, convertendo-se cada vez mais num subproduto
da ópera italiana (…). Chegamos mesmo a encontrar uma considerável percentagem de modinhas que
mais não são do que simples contrafacturas de árias de Rossini, Bellini ou Donizzetti, em que o texto
italiano original foi substituído por uma versão livre em português, e um número ainda maior de outras
que se baseiam literalmente (…) em temas melódicos característicos de outras tantas árias desses mesmos
compositores (…).108

Desta forma, a Modinha não se constituiu como o embrião do que poderia ter sido a
canção de câmara erudita portuguesa, ou o “Kunst-lied” português.
É este o panorama com que Salvini se depara na sua chegada a Portugal. Esta frase exprime bem o absurdo que o tenor polaco via nesta situação:
Os dilletanti portuguezes gostam de cantar em italiano, do qual às vezes não entendem palavra, e não só
não têm remorsos d’abandonar a sua língua às cantigas do povo, mas não se aventurariam mesmo a cantar
n’ella um romance nos nossos salões e concertos! Ódio, amor, alegria, tristeza, - paixões pequenas e
grandes, - a língua sabe-lhes exprimir tudo isto; mas para o canto?...nem palavra em tal! É pouco lógico.
109

Assim, Salvini, no papel de professor de canto e compositor, enceta uma luta para
“Conseguir que os portugueses cantem na sua língua, língua que, pela sua beleza e suavidade, conseguiu fascinar por tal forma aquela alma de artista que, desde que dela tomou conhecimento, fez consistir todo o seu ideário artístico em provar a sua adaptabilidade ao canto.” É interessante verificar que esta paixão pela sonoridade da língua por107
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tuguesa tenha partido de um estrangeiro, e não de um português. Segundo uma descrição do neto, Anselmo Morais Sarmento Romanoff Salvini, Salvini entrega-se de alma e
coração a esta ideia, à qual “dedica desde então todo o seu vibrante entusiasmo, todos os
seus sonhos de glória; e quiçá nele busca lenitivo e conforto para a fatalidade que lhe
havia cortado abrupta, dolorosa e irremediavelmente a sua carreira lírica…” 110
O Romanceiro Musical

Para satisfazer o seu intento, Salvini começa por publicar em 1865 o Romanceiro Musical, uma compilação de canções da sua autoria sobre textos não apenas
em português, mas escritos muitos deles em versão
bilingue italiano/ português, ou espanhol/português.
Existe mesmo uma canção com letra em 5 idiomas
(italiano, português, francês, alemão, inglês). Os autores de textos escolhidos foram Camilo CasteloBranco, Luís Augusto Palmeirim, Alexandre Braga,
Barbosa Silva, H. Teixeira, e Al. Lido. O objectivo
desta edição poliglota era mostrar a adaptabilidade da
Fig. 2: Capa do Romenceiro, 1866

língua portuguesa ao canto lírico, através de uma
comparação com as outras línguas: “O seu caracter

polyglotto tem uma razão de ser. É um estudo comparativo ao alcance das minhas forças para demonstrar que a língua portugueza não é tão pobre de qualidade como a priori
nol-o querem persuadir.”111
Neste Romanceiro, a questão da adaptabilidade da língua portuguesa ao canto é discutida num “Prólogo” do autor, que antecede as canções. Começa por ser criticado o facto
de as pessoas preferirem o canto em italiano, citando-se os grandes poetas do Romantismo como prova da beleza do português:
“Se abrirmos um livro de Herculano, Garrett, F. Castilho, J. de Lemos, Palmeirim e d’outros muitos, coraremos por ver tão enraizado entre os portuguezes o prejuízo de que a língua de Camões se não amolda às exigências da voz e está tão longe do idioma de Tasso, que o canto não pode della tirar partido!
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Grave preconceito, erro grosseiro que tanto areja as flores do Orpheo Lusitano, sem as deixar abrir e
exalar os seus perfumes.”112

De sublinhar aqui que Salvini, ao musicar estes poetas, foi um pioneiro na escrita de
música sobre poesia portuguesa do século XIX. Salvini cita depois o médico Marc Colombat d’Isére113, para dizer que, na doçura e na adaptabilidade das línguas ao canto, o
português fica à frente da maior parte das línguas da Europa, sendo apenas superado
pelo italiano:
Unido ao sábio Colombat d’Isére digo, que os idiomas do meio dia da Europa, taes com as línguas italianas, portugueza hespenhola, a que as inflexões da voz e a frequência das vogaes dão uma acentuação
mais meiga, são mais favoráveis à musica do que a línguas do norte, cuja palavra é muito mais refractaria
ao canto. (…) Diz ainda o mesmo sábio (e podemos acreditá-lo sem reserva) que uma mesma phrase
musical, cantada nas principaes línguas da Europa, daria para o ouvido enormes diferenças d’harmonia e
de doçura. A italiana e a hollandeza, tomadas como extremos de comparação, seguiriam uma marcha
progressiva na ordem seguinte: italiana, portugueza, hespanhola, franceza, alemã, ingleza, hollandeza. 114

Este excerto sugere que, se escutarmos uma mesma frase musical nas várias línguas da
Europa, encontraremos diferenças de “harmonia e doçura”, isto é, reconhece que cada
língua tem uma musicalidade característica, e que a portuguesa fica muito próxima da
italiana. Salvini justifica de seguida esta proximidade com a origem etimológica de ambas as línguas – o latim – mas também com as semelhanças geográficas entre os dois
países. Aquilo que tornaria o italiano mais adaptável ao canto estaria no facto de o falante-cantor fechar “mais ou menos o timbre aberto das vogaes, a que o orador dá sempre uma entoação cheia e sonora.”115 É partir disto que Salvini sugere uma série de
“modificações”, para melhor acomodar a língua portuguesa ao canto lírico:

Por exemplo: abriria mais o seu «a» que muitas vezes pronuncia «ê» muito guturalmente; carregaria menos os seus «s» que soam como «ch», não pronunciaria o «l» com a raiz, mas com a parte anterior da
língua, etc,; advirta-se que estes defeitos são mais defeitos de dialectos, que da língua pura, e que uma
vocalização e uma syllabação exacta e clara (de que por ora nem noções se tem) aplanaria os obstáculos
que nos tolhem de cantar em bom portuguez… 116
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Esta preocupação com a adaptabilidade da língua portuguesa ao canto constituí uma inovação na pedagogia de
Salvini, mas não é a única. A propósito da comparação
das línguas da Europa, Salvini faz referência, como já
vimos, ao médico Marc Colombat d’Isére, autor de Traité de tous les vices de la parole, et en particulier du Bégaiment, e de Du bégaiement et de tous les autres vices
de la parole : traités par denouvelles méthodes, obra de
1830, onde formula hipóteses de tratamento de problemas de gaguez, descrevendo mecanismos naturais e
artificiais de produzir todas as letras do alfabeto. Já a propósito
da articulação cantada, Salvini faz referência a Manuel Garcia,
no seu tempo um reputado pedagogo do Conservatório de Paris

Fig.3: Capa do “Cancioneiro Musical Português”, ilustrada por
Rafael Bordalo Pinheiro, 1884

e da Royal Academy of Music de Londres. A invenção mais importante de Garcia, não
só para o canto, mas sobretudo para a Medicina, foi o larincoscópio, em 1854. Garcia
foi a primeira pessoa a observar a laringe e o funcionamento das cordas vocais, o que
muito contribui para avanços científicos no campo da otorrinolaringologia e da pedagogia vocal, sendo por isso considerado o primeiro professor de canto-cientista da História. O facto de conhecer o trabalho de Garcia e de Colombat d’Isére e de querer associálos à sua própria pedagogia mostra que Salvini estava a par dos desenvolvimentos mais
recentes à sua época no campo da ciência da voz, e que pretendia dar uma base científica ao seu trabalho. Considerando que, mesmo nos dias de hoje, muitos professores de
canto não possuem conhecimentos científicos aprofundados sobre a voz humana, Salvini era de facto um professor avançado para época. A importância de dar uma fundamentação científica ao trabalho pedagógico poderá estar relacionada com a conjectura científica do século XIX, que é, por excelência, o século das grandes invenções e da Revolução Industrial. É também o século da obra A origem das espécies de Charles Darwin, que mudou radicalmente a forma como as pessoas encaravam o seu mundo - do átomo
e da descoberta das ondas electromagnéticas e da Radioactividade. Num mundo assim,
o Canto não podia ser mais uma disciplina puramente assente em princípios empíricos,
e Manuel Garcia foi o primeiro professor de Canto a inscrever-se nesta linha. A técnica
de Garcia assentava num princípio muito simples: a voz falada como base para a produção da voz cantada: “A voz cantada é produzida pelo mesmo conjunto de órgãos que a

voz falada, e passa através das mesmas duas cavidades, a boca e as fossas nasais.” 117
Assim sendo, a articulação perfeita da voz falada, em qualquer língua, tornava-se fundamental para a aquisição de uma boa técnica de voz cantada. É o que Salvini nos diz,
quando escreve que os defeitos atribuídos à língua portuguesa são mais “defeitos de
dialectos, que da língua pura, e que uma vocalização e uma syllabação exacta e clara (de
que por ora nem noções se tem) aplanaria os obstáculos que nos tolhem de cantar em
bom portuguez…” 118
Em resumo, esta primeira obra de Salvini, de um ponto de vista da pedagogia vocal,
traz-nos a seguintes inovações: preocupações com a “degradação no canto” da língua
portuguesa, que atribuí mais a defeitos dialectais que a “defeitos da lingua pura”; comparação linguística das principais línguas da Europa, através de canções bi-oumultilingues; sugestões de como melhor acomodar o português ao canto, através de
“modificações” fonéticas e de composições, que respeitassem melhor a prosódia do texto; as referências a Marc Colombat d’Isére e Manuel Garcia mostram uma tentativa de
conferir uma base científica à sua pedagogia; foi, segundo Lopes-Graça, o primeiro que
se “se aventurou a pôr em música poetas portugueses (…), feito raro na época”119.
O “Cancioneiro” e a tentativa de criação da Canção de Câmara em Português

Em 1884, após muitos anos de luta, Salvini consegue lançar a obra Cancioneiro musical
portuguez : Quarenta melodias na lingua portugueza com acompanhamento de piano :
Letra dos principaes poetas portuguezes. O “Prólogo da segunda edição” dá-nos a entender tratar-se de uma reedição do Romanceiro, 20 anos depois da sua 1ª edição, aparentemente com muito sucesso, segundo nos diz o autor. Porém, uma comparação atenta
das duas obras mostra-nos que não são obras iguais. Para começar, embora tenham em
comum uma percentagem de peças superior a 60%, existem peças exclusivas de cada
edição. Além disso, enquanto no Romanceiro as canções eram poliglotas, no Cancioneiro Musical Português mesmo as canções bilingues na edição anterior passam a ser apresentadas apenas em português. A única excepção é a canção em 5 línguas, que também
passa para esta edição, e que acaba por ser um elemento “estranho” num conjunto de
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canções portuguesas. A razão é explicada – ainda que de forma pouco clara - numa parte não editada do manuscrito do Prólogo:
Eliminou-se da parte musical e literária o seu carácter poliglota, que no presente não tem razão de ser; só
por amostra ficará um espécimen em 5 línguas para o estudo comparativo dos diferentes idiomas numa
mesma frase musical com as suas diferenças de harmonia e doçura. 120

Por fim, Salvini ainda acrescenta um texto, intitulado “Reflexões sobre a arte do canto”.
Neste Prólogo, Salvini proclama-se como o criador da canção de câmara erudita portuguesa, ou “kunst-lied” português:
O CANCIONEIRO abre aos talentosos compositores nacionais um novo campo de exploração para a
romanza e cria a forma do kunst-lied, isto é, da canção que não se baseia n’uma frívola e vulgar melodia,
mas n’uma cantilena elaborada com preceito, arte e inspiração, n’uma phrase clara, correcta, que na sua
essência aprofunda, amplia e elucida o valor poético da concepção litteraria e lhe augmenta a sua intensidade.121

Mais adiante, vai mais longe, dizendo que “o caracter melodioso destas composições
comunga na índole dos F. Schubert, Chopin e Menselssohn”. 122 De facto, como já foi
dito, a música vocal portuguesa, até à época de Salvini, vivia sob o domínio da ópera
italiana e a única excepção, a Modinha, convertera-se “num subproduto da ópera italiana”123, não dando assim origem ao que poderia ter sido a canção erudita portuguesa. No
entanto, a “expansão entre os músicos portugueses, desde finais do século XIX, de uma
consciência nacionalista e, sem contradição, a multiplicação dos contactos cosmopolitas
com a música centro-europeia definem progressivamente a noção de criar a até então
inexistente canção culta portuguesa, de desenvolver um Lied português.” 124 Salvini é
um produto dessa tomada de consciência, e, de facto, é-lhe reconhecido o feito de ter
sido o primeiro compositor a musicar a lírica romântica portuguesa. Porém, ao mesmo
tempo, não lhe é reconhecido o talento musical para criar o “Kunst-lied” português:
Se ele se aventurou a pôr em música poetas portugueses (…), feito raro na época, o certo é a sua música
nada ter de especificamente português, concebida como é num estilo amorfo, cosmopolita, quando não
120
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revela a influência nítida do romantismo alemão, - bastante emasculado, já de deixa ver. (…) o Cancioneiro não passa de uma colectânea de melodias ou romanzas no pior gosto do chamado «estilo de salão»
em voga nos meados do século passado. (…) Parece-nos que, mau grado todas as suas ingénuas ou habilidosas pretensões, seria exigir demasiado de um tenor polaco e professor de canto (que, aliás, de mistura
com muitos disparates diz algumas coisas acertadas sobre a sua arte e sobre a arte vocal portuguesa, então, como ainda hoje, a bem dizer na infância), seria exigir demasiado desse homem, dizíamos, que fosse
o músico, o compositor capaz de criar o Lied português. 125

Depois de Salvini, outros compositores reclamaram para si o epíteto de criadores do
“Kunst-lied” português. Foi o caso da compositora M. Grisalde, Condessa de Proençaa-Velha, autora de um livro intitulado Melodias Portuguesas, e do compositor Rui Coelho . Uma entrada da Enciclopédia Luso-Brasileira, edição de 1940, afirma mesmo:
“Com a publicação do caderno de Lieder Canções de Saudade e Amor (poesias de
Afonso Lopes Vieira), criou, em 1918, o Lied em Portugal.”126 Mas os compositores
oficialmente reconhecidos pela História como os impulsionadores da canção de câmara
com características portuguesas acabaram por ser outros, entre os quais Vianna da Motta, Alfredo Keil, Francisco de Lacerda, Luís de Freitas Branco e, mais tarde, o próprio
Lopes-Graça.

Romantismo e Cientismo
Voltando às obras de Salvini, Romanceiro e Cancioneiro, podemos presumir que nestas

obras existem tentativas de ligação aos ideários literários e ideológicos da época do tenor prussiano, nomeadamente:
- Uma ligação ao ideal romântico através dos poemas escolhidos: às canções com poemas de C. Castelo-Branco, Alexandre Braga e Luis. A. Palmeirim do Romanceiro, são
acrescentadas, no Cancioneiro, canções com textos de Almeida Garrett, Guerra Junqueiro, João de Deus, Bernardo Lucas, Gonçalves Crespo;
- Uma ligação ao Nacionalismo: no Cancioneiro quase todas as canções são em português, e o título da obra é mesmo “Cancioneiro Musical Português”, ;
- Uma ligação ao ideal Realista, que defendia a ciência e o progresso, com a introdução
do texto de carácter científico “Reflexões sobre a arte do Canto”.
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Numa nota de rodapé do Prólogo do Romanceiro, Salvini fazia referência à obra de Manuel Garcia, mais precisamente ao texto, que constituí a 2ª parte do seu Nouveau Traité
Sommaire de l’art du chant , intitulado “De la parole unie à la musique”, dizendo que
pretendia “fazer seguir o nosso Romanceiro d’um resumo d’estas considerações sobre a
palavra unida à musica para assim encher ad interium a lacuna acima mencionada.” 127
E este texto, “Reflexões sobre a arte do canto – o mecanismo da pronúncia”, acaba de
facto por ser um resumo das considerações de Garcia, porém sem lhes fazer referência.
Por outras palavras, Salvini faz traduções literais das palavras de Garcia, ou adaptações,
mas sem dizer que está a citar o seu tratado. Aqui ficam dois exemplos dessas traduções:

Garcia : «Les Italiens ne reconnaissent ordinairement que sept
voyelles, savoir : a, e, é, i, o, ó, u. On devrait cependant en admettre
au moins neuf, car dans les notes élevées des deuz registres, on ne
peut se dispenser des voyelles françaises e et u. » 128
Salvini : « Os italianos não reconhecem ordinariamente mais do que
sete vogaes : a, e, i, ó, é, ô, u. Devia-se porém admitir pelo menos
nove, porque nas notas agudas não se pode dispensar as vogaes eu, u,
francezes.” 129
Garcia: “ La consone exprime la force du sentiment, comme le
voyelle en exprime la nature.”130
Salvini : “A consoante exprime a força do sentimento como a vogal
exprime a sua natureza”.
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No entanto, Salvini conseguiu de facto publicar uma obra
de título “Da Palavra Unida ao Canto”, mas, aparentemen-

Fig.4: Uma página da obra “Da
Palavra Unida ao Canto”, Appendice ao Romanceiro Musical,
Porto, 1886 (Tip. De Pereira Leite
– Loios, 93)

te, terá sido uma edição limitada, e editada como apêndice ao Romanceiro pois os
exemplares são muito raros. A figura 4 é uma das páginas dessa obra, que atesta a sua
publicação.
Depois do Cancioneiro, Salvini lança-se na escrita de uma outra obra, na qual faz um
estudo fonético da língua portuguesa e das suas possibilidades de adaptação ao Canto,
utilizando como mote o famoso “Método Vaccai”. Porém, apesar dos seus apelos às
mais altas instâncias, Salvini não conseguiu o necessário apoio para publicar a obra em
127
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vida. Apenas na década de 30 do séc. XX, pouco depois do início do Estado Novo, e
talvez impulsionado por um certo espírito nacionalista, dá-se uma redescoberta de Salvini. Pelas mãos de familiares e de um ilustre homem de Letras do Porto, de nome Bertino Daciano de Guimarães, é reeditado o Cancioneiro e editada a 2ª parte de As minhas lições de Canto: notas ao Vaccai para uso dos portugueses(1931), tendo a 1ª parte
– aquela que dizia respeito ao canto em português - sido apenas editada em artigos de
jornal, e mesmo assim, sem as partituras da adaptação ao português das peças de Vaccai. A parte desta obra editada em livro é bastante científica, e com inspiração em Garcia132. Para além de conter figuras anatómicas, e preocupações muito específicas sobre
os cuidados e “higiene” da voz, pensamos que Salvini terá ido buscar inspiração à obra
do já citado médico Colombat de L’Isére. Mas o mais importante é que esta obra, nunca
editada por inteiro, pode ser considerada como o primeiro tratado científico sobre Canto
escrito em Portugal, e para uso dos portugueses!

Conclusão

A vertente científica - e inovadora em Portugal - que surge nos escritos de Salvini mostra que ele pretendia ser um professor de canto-cientista, como foi Garcia. Já as suas
composições musicais podem ser encaradas, senão como pioneiras no campo do Kunstlied , pelo menos como verdadeiras experiências científicas no campo da música em
língua portuguesa. Concluímos assim que Salvini foi um professor de canto à frente do
seu tempo, e que, à sua maneira, procurou “demonstrar que a língua portugueza não é
tão pobre de qualidades phonicas como a priori nol-o querem persuadir.”133 Pensamos
ser muito injusto este pedagogo e compositor, tão empenhado na causa da língua portuguesa e tão avançado para a época em que viveu, ter sido esquecido no tempo. Salvini
deveria ser um exemplo para os professores de canto do séc. XXI, pelo valor que dá ao
canto em português, pela sua preocupação com a articulação correcta da língua, e pela
fundamentação científica, que procurou dar ao seu trabalho, onde foi pioneiro na escrita
de um tratado científico sobre Canto em Portugal, em pleno século XIX. Consideramos
que seria importante para a história do canto lírico uma reedição das obras já publicadas
de Salvini, com uma edição crítica moderna, e uma edição das obras inéditas. Quanto às
132

“Como no presente trabalho está contida apenas uma parte do «Vaccai» adaptado aos portugueses por Salvini, brevemente
será publicado o resto da obra, elaborada, conforme o próprio autor o declara, «sobre os eminentes especialistas da antiga e pura
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canções, deveriam ser gravadas em disco, pois apesar das opiniões de Lopes-Graça, são
obras que merecem ser escutadas e executadas.
Terminamos o artigo com esta frase, que ilustra bem como Salvini, sentindo-se pouco
valorizado no seu tempo, tinha consciência da verdade do seu trabalho:
“Se por desgraça minha, ninguém me dá razão entre os meus contemporâneos – consolar-me-ei, com as palavras de Galileu: e pure si muove! (porém move-se!)”134

134

Salvini, Cancioneiro… Prólogo 1865, p. VIII

Bibliografia:
Monografias:
Brito, Manuel Carlos; David Crammer, Crónicas da vida musical portuguesa na 1ªmetade do
século XIX, Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1990.
Câmara, José Manuel Bettencourt da, O essencial sobre a música portuguesa para canto e piano, Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1999.
Colombat d’Isére, Marc, Du bégaiement et de tous les autres vices de la parole : traités par de
nouvelles méthodes, Paris : Mansut Fils editeur, 1831.
Colombat d’Isére, Marc, Traité médico-chirurgical des maladies des organes de la voix, ou
recherches théoriques et pratiques sur la physiologie, la pathologie, la thérapeutique et l'hygiène de l'appareil vocal, Paris : Mansut fils, 1834.
Cruz, Manuel Ivo, O essencial sobre A ÓPERA EM PORTUGAL, Lisboa: Imprensa Nacional
Casa da Moeda, Maio de 2008.
Daciano, Bertino, A língua portuguesa e a música e a música na sua relação filológica: com
uma análise à fonética da língua portuguesa, Famalicão: Minerva, 1928.
Daciano, Bertino, Bibliografia de Gustavo Romanoff Ruzitschka (G. R. Salvini) (1825-1894),
Lisboa: Serenata da Arte Musical, 30 de Agosto de 1933.
Garcia, Manuel Patricio Rodriguez, Nouveau traité sommaire de l'art du chant, Mayence : Fils
de B. Schott (entre 1870 e 1890).
Lopes-Graça, Fernando , “Mexendo numa Antigualha Musical”, A música portuguesa e os seus
problemas II, Compilação de escritos publicados em várias revistas e jornais entre 1944 e 1957.,
Lisboa, Edição do Autor, 1959, reeditado na coleção Obras literárias, com o n.º 7, Caminho,
1989.
Morais, Manuel, Modinhas, lunduns e cançonetas [ Música impressa] : com acompanhamento
de viola e guitarra inglesa : séculos XVIII - XIX, prefácio de Rui Vieira Nery, Lisboa: Imprensa
Nacional Casa da Moeda, imp. 2000.
Proença a Velha, 2ª Condessa de, Eccos do passado, Lisboa: A. Editora, 1904.
Queirós, Eça; Ortigão, Ramalho, As Farpas , volume I, São João do Estoril: Principia ed., Outubro de 2004.
Salvini, G.R., Cancioneiro musical portuguez : Quarenta melodias na lingua portugueza com
acompanhamento de piano : Letra dos principaes poetas portuguezes, Lisboa : David Corazzi,
1866 (1ª ed.) Leipzig : Imp. Breitkopf e Hartel, ,2ªed,1884.
Salvini, G.R, As minhas lições de canto : notas ao "Vaccai" : para uso dos portugueses, Porto :
Edição dos Herdeiros do autor, 1931.
Salvini, G. R., Da palavra unida à Música, Appendice ao Romanceiro Musical, Porto, 1886
(Tip. De Pereira Leite – Loios, 93)
Vaccai, Nicola; Metodo pratico di canto, Milano : Ricordi, cop. 1990.

Enciclopédias:
Vários, Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, Lisboa e Rio de Janeiro: Editorial Enciclopédia Lda., volumes 7 e 26, 1945.

Fontes manuscritas:
Salvini, Gustavo Romanoff Ruzitska, Cadernos, espólio da família
Salvini, Anselmo Morais Sarmento Romanoff, Cadernos, espólio da família

PESQUISA VOCAL E GERAÇÃO DE LINGUAGENS ARTÍSTICAS SINGULARES
WANIA MARA AGOSTINI STOROLLI135
Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”

Este estudo apresenta uma reflexão sobre a natureza da voz, sobre sua dimensão
temporal e espacial, bem como sobre sua potencialidade como possível geradora de
espaços e atmosferas. Fundamentando-se nas considerações de Doris Kolesch sobre a
natureza do fenômeno vocal e no conceito de atmosfera de Gernot Böhme, o estudo
ressalta o fato de que por meio da voz é possível instaurar um determinado ambiente ou
atmosfera e observa que a voz é capaz de gerar dramaturgias e encenações, sendo suas
formas de performance determinantes para a configuração da performance como um
todo. Tais conceitos orientam a pesquisa vocal e o desenvolvimento de estratégias
específicas de investigação dos recursos da voz no âmbito de processos criativos. Como
exemplo, o estudo traz o processo de criação da performance “De Lábios e Línguas”,
desenvolvida pelo grupo L.I.V.E. (Laboratório de Improvisação Vocal e
Experimentação), onde formas de investigação da voz em conexão ao movimento do
corpo, tais como pesquisa de possibilidades não usuais de emissão vocal, exploração de
sons de lábios e língua, ressonância nasal, sons vocais percussivos, improvisações
vocais livres e criação de glossolalias cooperam para a geração de uma forma artística
singular. O estudo foi realizado com apoio da FAPESP (Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo).

A dimensão temporal e espacial da voz

Mesmo considerando que a voz tem como um de seus destinos principais transformar-se
em palavra, em linguagem, ela é primordialmente um fenômeno sonoro, apresentando
portanto, as atribuições típicas de qualquer fenômeno sonoro. Como todo som, a voz é
um acontecimento no tempo: em fluxo, impalpável, invisível. Efêmera, constitui-se em
135
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um momento para no seguinte desaparecer, transformando-se continuamente. A dimensão temporal é uma característica intrínseca à sua natureza. Materializando-se em som, a
voz torna-se perceptível por instantes, seu ir e vir marca a presença do tempo. De fato, a
constatação de que existe uma íntima relação entre as formas de percepção auditiva e a
temporalidade não é algo inédito nem tampouco recente, fazendo mesmo parte da tradição filosófica. A pertinência entre som e tempo aparece em obras de filósofos de orientações distintas, revelando um conhecimento há muito tempo sedimentado. Em Listening and Voice: Phenomenologies of Sound (2007), Don Ihde observa como o enfoque
da filosofia tradicional com relação às experiências auditivas prioriza tradicionalmente a
relação entre som e tempo, mencionando filósofos como Søren Kierkegaard e Edmund
Husserl. Nesta tradição, a relação som-tempo seria uma das primeiras apontadas sobre a
natureza da experiência auditiva. Ihde observa como Kierkegaard compreende a linguagem segundo sua natureza predominantemente temporal, tal qual a música, enquanto
Husserl também admite a intimidade inegável existente entre som e tempo. 136
No século XX porém, as vanguardas provocam uma revolução tanto nas formas de se
fazer arte como nos próprios conceitos artísticos. Em 1913 Marcel Duchamp chama a
atenção para a dimensão espacial dos sons, ao ser um dos primeiros a empregar o termo
escultura sonora, intuindo neste início de século os futuros desdobramentos criativos
que estariam por vir, fundamentados nas relações entre som e espaço. Segundo Böhme
(2009), a percepção da dimensão espacial do som conduz ao surgimento de gêneros
artísticos que especificamente lidam com esta noção, tais como as instalações sonoras e
a Sound Art. Estes gêneros organizam-se a partir do conceito de que sons podem também ser apreendidos enquanto acontecimentos no espaço, e não apenas no tempo. Ocupam-se da “configuração espacial dos sons”, ou ao contrário, ocupam-se da “configuração acústica do espaço.” 137 Tais noções passam a nortear processos criativos contemporâneos, estando em diversas manifestações em que o som está presente.
A voz integra também as novas formas de manifestação, sendo muitas vezes trabalhada
a partir de suas características enquanto fenômeno sonoro. Tradicionalmente, a abordagem da voz se deu a partir de sua conexão à linguagem e, portanto, segundo sua natureza temporal, que é a forma como em geral se pensa a linguagem. A compreensão de que
a voz é também som, desperta a necessidade de considerá-la sob outros parâmetros.
Especialmente no âmbito das vanguardas artísticas do século XX, a voz vive uma espé136
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cie de emancipação em relação à palavra e ao seu significado semântico e passa a ser
percebida cada vez mais enquanto material sonoro a ser empregado nos processos criativos. Em Labyrinthe: Resonzräume der Stimme (2004), Doris Kolesch chama a atenção
para o fato de que simultaneamente à sua dimensão temporal, a voz possui uma dimensão espacial específica. Para esta teórica e pesquisadora alemã, a voz é capaz de construir e ocupar espaços, atuar e expandir-se nestes espaços, gerando experiências e impressões acerca destes. 138 Investigar a natureza dos espaços ocupados e gerados pela
voz faz portanto parte da reflexão sobre o fenômeno vocal e especificamente sobre as
manifestações em que está presente.

Voz, espaços e atmosferas

Não é difícil imaginar que os espaços configurados pela voz resultem de suas qualidades e contornos específicos. Intensidades, escolha de palavras, de alturas, entonações,
formas de emissão e ressonância, tudo é passível de alteração. Estas características também são determinantes na configuração dos espaços: espaços privados, espaços públicos, espaços artísticos, espaços entre – espaços tipicamente povoados de sobreposições.
Além disso são “relevantes os espaços de emoção, de experiência, espaços do imaginário e da memória, quando se trata por exemplo de espaços de sensações criados acusticamente pela voz.”139 O princípio reconhecido de que a voz pode gerar espaços complexos, carregados de sentimentos e emoções, que podem então despertar determinadas
sensações e vivências, está na base das linguagens artísticas e mídias pelas quais transita, na música, no teatro, no rádio, no cinema, na arte da performance, nas instalações
sonoras, traduzindo-se na forma das múltiplas possibilidades de encenações da voz.
A voz como fenômeno sonoro coloca primeiramente o corpo que a gera em vibração.
Sua ressonância singular resulta da modificação imprimida pelo aparato vocal ao fluxo
do ar emitido pelo corpo, sendo a combinação das diferentes cavidades de ressonância
do corpo utilizadas responsável por produzir o timbre único de cada voz. A voz não
ressoa porém somente no corpo que a gera, mas se expande para o espaço ao redor, colocando em vibração corpos e objetos que estão a seu alcance. Similarmente, a voz do
outro penetra nosso corpo na forma de ondas sucessivas, ressonância sonora da qual não
podemos nos esquivar. “Deve-se assim observar como os espaços de ressonância e de
138
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eco de nosso corpo tornam-se ativos tanto na fala como na audição.” 140 A ressonância
da voz vem afirmar o fato de que esta não apenas ocorre como um acontecimento no
tempo, mas também como um fenômeno no espaço. A dimensão espacial da voz envolve o espaço que ela ocupa e que é por ela gerado, o espaço do corpo que a produz e dos
que a ouvem, os espaços “nos quais os corpos agem e nos quais as vozes ressoam, espaços reais e imaginários, conhecidos e próprios, assim como estranhos e desconhecidos.”
141

Existe assim uma espécie de sobreposição de espaços, de simultaneidades, reais e

imaginárias, espaços em que as vozes são produzidas e apreendidas através da ressonância. Como fenômeno sonoro, as vozes instalam uma espécie de espaço entre, diluindo a separação entre as diversas vozes, entre os que falam e os que ouvem.
Por meio da voz instaura-se um determinado ambiente, uma atmosfera, carregada por
uma essência emocional. Com relação ao termo atmosfera, Böhme observa como este
“não é de forma alguma estranho ao discurso estético. Ele aparece inclusive frequentemente e até inevitavelmente nos discursos de abertura de exposições e catálogos de arte
(...)” 142 Segundo este autor, o termo parece muitas vezes designar algo indefinido, difuso, que dificilmente se deixa traduzir em palavras. Observa porém que, diferentemente,
no discurso cotidiano, o termo é aplicado de forma objetiva aos espaços, à natureza e
mesmo às pessoas. O que gera a atmosfera não é sempre facilmente detectado, porém
suas características são claramente definidas e descritas por um vocabulário específico:
pode ser alegre, triste, melancólica, opressora, etc.143 Se é difícil captar exatamente de
onde surge e o que é responsável pela geração de uma atmosfera, percebe-se que esta
emana de um determinado objeto, ser ou espaço ou da interação entre estes. Os sons são
especialmente capazes de gerar atmosferas, assim também as vozes. A atmosfera gerada
por uma voz é específica e característica desta. A voz, como ressalta Böhme, “é altamente individual, de tal forma que a atmosfera por ela determinada, pode ser descrita e
reconhecida como própria.” 144 Embora a voz seja percebida também pela audição, a
percepção da atmosfera por ela gerada, de sua presença, envolve uma participação afetiva. Somos assim envolvidos por esta atmosfera, nos contagiando com o caráter emprestado ao espaço pela voz. Isto ocorre, segundo Böhme, através do fenômeno da ressonância. Atmosfera e ressonância relacionam-se intimamente com o espaço. O autor
compara os sentidos da visão e da audição, em relação à percepção no espaço. Da mesKolesch, Vito Pinto e Jenny Schrödl, “Stimm-Welten”, 2009, p. 10.
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ma forma que vemos os objetos, lá onde estão no espaço, também com a audição parece
ocorrer algo similar:

(...) ouvimos a voz no espaço, - se somos afetivamente por ela atingidos, reside no fato de que somos
modificados na nossa própria presença corporal neste espaço pelas vozes que ouvimos. Encontrar-se em
um espaço, significa expandir-se neste espaço através da sensação corporal, sentir-se estreito ou amplo,
deprimido ou entusiasmado e muito mais. 145

Böhme ressalta também a relação que se estabelece entre a atmosfera e a arquitetura dos
espaços. Nossa sensação em determinado espaço depende de seus vários componentes,
tais como a luminosidade, as cores, os materiais, as formas. Uma certa atmosfera é irradiada pelo espaço e a percepção desta atmosfera determina nossa sensação neste espaço.
As vozes também fazem parte desta composição arquitetônica e geram uma determinada atmosfera, interferindo na percepção de nós mesmos neste espaço, seja como falantes
ou ouvintes.
A isto agora pertencem também as vozes, mais ainda, elas atuam – como quase nem um outro fator –
enquanto geradoras de atmosfera. Assim como as vozes, da parte de quem emite, se assim se pode dizer,
constituem sua presença corporal no espaço, assim do lado de quem as recebe, há modificações na sua
sensação, ou seja, na forma como ele próprio percebe sua própria presença no espaço.

146

As vozes, nas suas diversas formas de emissão, alturas e intensidades distintas, atuam
diretamente sobre nossa sensação corporal, nos levando a estar presentes de determinada maneira no espaço onde as ouvimos, nos levando a nos perceber de forma modificada, influenciando em nossa propriocepção. A atmosfera instaurada pelas vozes nos envolve em determinado espaço, não atinge apenas nossos ouvidos, mas toda nossa superfície corporal, nossa pele, nossa estrutura óssea, que passam a vibrar por ressonância.
Através da ressonância as vozes são percebidas também pelo tato enquanto vibração. De
todas estas formas, apreendemos as vozes e suas atmosferas.
A audição orienta a produção da voz, sua organização e controle. Através de processos
miméticos a voz se constrói a partir da audição, incorpora as diferentes formas de emissão e entonações, que influenciam diretamente em seu timbre, intensidade e altura, incorpora as diversas formas de utilizar a linguagem, assim como as sonoridades presentes no meio ambiente, tais como o ruído, por exemplo. Voz e audição conectam-se no
145
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emaranhado interno do corpo, abrangendo uma multiplicidade de órgãos, como enfatiza
Cavarero:

Caracterizado por órgãos que, com galerias sensibilíssimas, são internos à cabeça, o sentido da audição
tem o seu natural referente em uma voz que vem, por sua vez, de outras galerias internas: a boca, a garganta, o emaranhado do pulmão. O jogo entre emissão vocálica e percepção acústica envolve necessariamente os órgãos internos: implica a correspondência de cavidades cavernosas que aludem ao corpo profundo, o mais corpóreo dos corpos. 147

O jogo entre os dois sistemas, entre o aparato fonador e o auditivo, permite também um
trânsito contínuo entre o dentro e o fora. Entre voz e ouvidos estabelece-se uma relação,
um contato, uma troca, uma existência de estímulos mútuos. A voz resulta das interações que se estabelecem entre o mundo interno, que remete ao ser, ao corpo e suas características, e o externo, repleto de uma infinidade de influências, sons e tradições, que
adentram o corpo também pela audição. Ou seja, a voz resulta das interações entre o
indivíduo e seu entorno. Por isto também, a voz revela-se em seu caráter único, singular, que está porém em constante transformação. Além disso, a voz atua na própria audição no sentido de influenciar a forma como se ouve. Materializando-se em sopro, tal
qual o vento, estalidos de língua, risos, sons guturais, sussurros e assobios, entre outros
sons que o aparelho fonador pode realizar, a voz estimula a transformação dos próprios
hábitos de escuta.

Ação vocal, personas e encenações

Devido à sua plasticidade, a voz pode incorporar influências e tradições diversas, transformando-se e encenando-se de muitas formas. Na sua essência, a voz tem algo de paradoxal. Ao mesmo tempo em que é marca indiscutível da individualidade, da presença de
alguém, afirmando seu caráter único, uma mesma voz pode também se desdobrar em
muitas outras, por assim dizer, em várias personas. Embora a palavra persona nos remeta a uma essência única e singular, na sua origem o termo identificava uma forma de
personificar um determinado papel. Kolesch nos lembra de que no teatro grego da antiguidade, personare significava o soar da voz através da máscara que cobria o rosto do
ator, implicava portanto uma figura que representa um papel, “que na fala se articula e
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personifica.” 148 Ainda que a voz nos lembre de uma identidade singular, é também
através dela que se pode construir outras personas. Böhme enfatiza o fato de que “cada
voz possui um caráter e como cantor ou ator pode-se através da entonação emprestar um
caráter diferente à sua voz.” 149 Desta forma, a voz pode se desdobrar em outras. Esta
característica de poder se desdobrar em outras vozes e ainda assim, deixar-se transparecer como única, fundamenta a relação entre voz e performance. A possibilidade praticamente infinita da voz de moldar-se seduz aqueles, que dela se ocupam, e estimula a
investigação de seus recursos. A percepção da pluralidade da ação vocal, de uma voz
que não se reduz a palavras e dificilmente por elas se deixa definir, fundamenta uma
parcela do fazer artístico contemporâneo, estimulando processos criativos nas diversas
linguagens artísticas pelas quais a voz transita e que tentam então lidar com sua potencialidade real, abarcando o fenômeno vocal nas suas inúmeras formas de existir e atuar. A
reflexão e a pesquisa sobre a voz reflete-se assim na própria criação artística.
O entendimento sobre a natureza da voz enquanto fenômeno sonoro, que se revela na
sua dimensão temporal e espacial, bem como na possibilidade de gerar espaços e atmosferas, conduz ao desenvolvimento de estratégias específicas de investigação dos recursos da voz. Tal processo tem a potencialidade para gerar formas artísticas singulares,
que dificilmente se deixam classificar segundo os parâmetros e gêneros usuais. Para
exemplificar como este entendimento sobre a natureza do fenômeno vocal pode resultar
em processos criativos singulares, discorre-se a seguir sobre o processo de criação da
performance De lábios e línguas. Desenvolvida pelo grupo L.I.V.E., De lábios e línguas
se situa nos espaços entre linguagens, revelando a singularidade de um processo criativo
baseado na investigação dos recursos vocais.
“De lábios e línguas”: a voz em performance
“De lábios e línguas” trata das possibilidades de existência e transformação das vozes.
Criando espaços e sonoridades, gerando imagens, as vozes manifestam-se em sua multiplicidade ao compor a trama sonora da vida contemporânea. O projeto, desenvolvido
com integrantes do grupo L.I.V.E. (Laboratório de Improvisação Vocal e Experimentação), composto por artistas das áreas de Música, Musicoterapia e Artes Cênicas, resultou em uma forma híbrida. A performance, apresentada durante o evento Satyrianas
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2014, em São Paulo (Brasil), era composta por recursos vocais ao vivo, movimentações
e ações e registros sonoros pré-gravados que incluiam um cânone ao piano
(representando a memória dos sons vocais executados anteriormente na própria
performance), mixado a improvisações com sons da respiração e projeção de vídeo. Um
roteiro de ações, movimentos e sonoridades foi desenvolvido pelos integrantes a partir
das experimentações, das sugestões trazidas e células musicais sugeridas, resultando em
uma sequência de cenas e fragmentos. Apesar das instruções de ações e sons, havia
espaço para improvisações, ou seja, a cada vez a performance materializava-se de forma
distinta.
O processo de criação da performance De lábios e línguas teve início com vivências
práticas envolvendo as relações entre respiração, voz e movimento, e com leituras, debates e reflexão sobre a natureza do fenômeno vocal. A obra de Adriana Cavarero Vozes
Plurais: Filosofia da Expressão Vocal (2011), ofereceu a base para os debates teóricos
e também para o desenvolvimento de estratégias práticas, especialmente as relacionadas
à ressonância e ao eco, aspectos abordados pela autora. No decorrer da experimentação,
as estratégias de investigação dos recursos vocais utilizadas foram: improvisações tonais e atonais, que em geral partiam da conexão entre respiração, voz e movimento; a
exploração de formas diferenciadas de emissão e articulação vocal, em especial explorando lábios e línguas; criação de glossolalias que foram utilizadas em harmonias definidas e também de forma livre; pontilhismo vocal; ressonância nasal e sons percussivos;
propostas de movimentos e sugestão de imagens. De um modo geral, o trabalho fundamentou-se na exploração das relações entre movimento e som para a criação das cenas,
tendo as diversas formas de performance vocal como fonte inspiradora para a geração
das imagens, ações e atmosferas diversas.
Inspirada na imagem de uma deusa hindu com muitos braços, a performance inicia com
quatro performers mulheres realizando sons em bocca chiusa, compondo um só corpo
de oito braços. Pouco a pouco, a sonoridade se intensifica através de outras formas de
emissão e ressonância, como a nasal, por exemplo. Ao final desta primeira cena restam
sons percussivos realizados com a boca e a língua, que lembram as sonoridades da água.
Os corpos se separam a seguir ao som das expirações, alinhando-se lado a lado, quando
então executam uma pequena célula melódica em cânone, compondo assim a segunda
cena. Outra célula melódica surge acompanhada de movimentação, explorando o contraste entre um canto encorpado e um canto leve. Há uma desintegração gradativa da
melodia que culmina com uma espécie de ladainha em crescendo. A ideia da ladainha

surge a partir da exploração da glossolalia, ganhando forma com o grupo das quatro
mulheres em semi-círculo. A próxima cena é de nonsense, personagens cruzando o espaço urbano enquanto realizam um pontilhismo vocal repetidamente. Objetos como um
pedaço de melancia, um cesto de compras, um balde para brincar na areia são levados
pelas performers e deixados com o público. Voltando para o centro da cena, as performers continuam suas trajetórias falando em glossolalia. Ao final, as palavras criadas
pelas performers são varridas pelo “vento”, restando os sons da respiração e imagens de
uma tempestade de areia no deserto em vídeo projetado ao fundo, encerrando a performance.

Considerações finais

Ao considerar a voz primordialmente como fenômeno sonoro, a pesquisa vocal se
organiza de forma a desenvolver estratégias específicas que conduzem à descoberta dos
recursos vocais sem se limitar a técnicas consolidadas e sistemas pré-determinados.
Investigações experimentais permitem explorar a capacidade da voz de constituir espaços sonoros, criar atmosferas específicas, estabelecer interações com o entorno e entre
as diversas linguagens artísticas. A voz é apreendida na sua potencialidade de gerar
dramaturgias, encenações, personagens, de se desdobrar em outras vozes. Ou seja, as
próprias características constitutivas da voz, suas formas de performance compreendidas
como ações vocais, são determinantes para a configuração da performance como um
todo, denotando sua capacidade performativa.
A pesquisa da voz, compreendida como uma possibilidade do corpo, torna-se uma estratégia importante para os processos de criação. Estes organizam-se em geral a partir da
conexão entre corpo e voz, conduzindo a novas estéticas em que a performance ganha
maior importância. Investigada e percebida como um movimento do corpo, a voz revela
uma gama enorme de possibilidades e recursos e torna-se base para o desenvolvimento
de linguagens artísticas singulares. As estratégias utilizadas, que priorizaram a experimentação e descoberta da potencialidade e unicidade de cada voz envolvida, a percepção da atmosfera única gerada por cada voz, bem como sua relação com outras vozes,
com o movimento, ressonância e espaço, permitem a percepção da voz na sua potencialidade criativa e qualidade performativa, revelando sua capacidade para transitar entre
diferentes linguagens e gerar uma proposta estética singular, estimulando novas percepções e possibilidades de escuta.
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