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RESUMO 

Esta pesquisa se deu a partir de uma investigação sobre a fala teatral. Através de uma 

metodologia empírica – que analisou uma experiência prática de construção de uma 

encenação – e de pesquisa bibliográfica, a atriz/pesquisadora investigou possibilidades de 

manipulação de parâmetros musicais como recursos no processo de criação da voz do ator. 

A atriz/pesquisadora procurou unir teoria e prática, movida pelo desejo de buscar uma 

expressão vocal em cena que se concretizasse como movimento vivo e transformador. Este 

trabalho contém também o relato de experiências pedagógicas, nas quais a 

atriz/pesquisadora explorou estratégias para ensinar a apropriação de parâmetros da música 

na construção do trabalho vocal do ator. Verificando que a fala teatral está mais próxima 

do canto do que da fala cotidiana, ela concluiu que o ator pode compor música – assim 

como o faz um compositor de música – no processo de criação de suas partituras vocais. 

Por isso, constatou que é de fundamental importância um treinamento musical na formação 

do ator. 

 

Palavras-Chave: 

Voz, ator, parâmetros musicais. 

 

ABSTRACT 

This research started with an investigation about the theatrical speaking. Through an 

empirical methodology – that analyzed a practical experience of creating a play – and 

bibliographical research, the actress/researcher investigated ways to manipulate musical 

parameters as tools in the creation process of the actor’s voice. The actress/researcher 

attempted to connect theory and practice, moved by the desire to find a vocal expression in 

theater that unfolds as living and transforming movement. This dissertation also contains 

the report of pedagogical experiences, in which the actress/researcher explored strategies to 

teach the appropriation of musical parameters in the construction of the vocal work of the 

actor. Considering that speaking in theater is closer to singing than everyday speech, she 

concluded that the actor may compose music – as a music composer does – in the 

elaborating process of building vocal scores. Therefore, she demonstrated that it is of 

fundamental importance a musical training in the development of the actor. 

 

Key-Words: 

Voice, actor, musical parameters. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao mar, marujos! Ao mar! Içar âncora da vida, escancarar velas 

do peito! Navegaremos sem saber para onde ir nem quando vamos 

voltar. Seguiremos pela imensidão, sem margens, sem portos, nos 

braços do mar. Em cima o firmamento, tostados pelo sol, 

acariciados pela lua. Sintam o vento no rosto, ora brisa suave, ora 

tempestade. Sintam o cheiro da maresia. Ouçam a música que vem 

de longe. Seguiremos a triste harmonia, amor em tom menor. Pelo 

mar marcados, apaixonadamente afogados. É nosso destino, 

bênção e maldição, é nossa escolha. Ao mar, marinheiros! Ao mar! 

                                                                                                                                        (Mayra Montenegro) 

 

O presente trabalho apresenta uma busca pela musicalidade da voz e do corpo do ator. A 

razão maior desta pesquisa é minha própria formação e experiência com a música e o teatro. São 

alguns poucos, mas valiosos anos de paixão pelas duas artes e descobertas de como as duas 

podem ter estreita ligação, de como se conectam e se imbricam ao ponto de se tornarem 

dependentes uma da outra. Eu não sei como poderia fazer teatro sem o conhecimento de música 

que tenho. Isto porque entendo que o teatro pode ser regido pelas mesmas bases com que a 

música é feita. Cada cena, cada gesto, cada palavra precisa de pulsação, andamento, ritmo, de 

melodia, de dinâmicas de intensidade, de timbres diversos, harmonia, textura, dentre tantos 

parâmetros tão bem utilizados e sistematizados pela música. 

 Foi assim que aprendi a fazer teatro, nos grupos Bigorna, Supimpa e Artesanal, em João 

Pessoa – PB, sob a direção da Prof.
a
 Ms. Eleonora Montenegro. Com sua formação em música e 

teatro, ela cuidava para que cada detalhe do espetáculo estivesse dentro de uma grande partitura, 

que tudo fizesse parte de uma “sinfonia teatral”. Nenhuma letra poderia ser dita gratuitamente, 

mas cada palavra precisava ser cantada em um tom certo e em um ritmo preciso. 

A arte do ator, como declara Luís Otávio Burnier (2001), engloba técnicas de diferentes 

fontes, como a mímica, a dança, o canto, técnicas circenses, etc. Isto porque o teatro é uma arte 

que reúne conceitos de diversas linguagens artísticas. Ernani Maletta (2005) afirma em sua tese 

de doutorado que o teatro possui uma natureza polifônica, ou seja, apresenta múltiplas vozes, 

diversos discursos simultaneamente. Mesmo estando imperceptíveis para a platéia, “a 

corporeidade, a musicalidade e a plasticidade [...] podem estar plenamente presentes na 

constituição do discurso do ator em cena” (p. 50). 
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Jacyan Castilho de Oliveira (2008), na sua tese de doutorado intitulada O Ritmo Musical 

da Cena Teatral: a Dinâmica do Espetáculo de Teatro, se debruça sobre aspectos musicais que, 

para ela, estão presentes no fazer teatral. Ela se utiliza de conceitos como melodia, harmonia, 

dinâmicas de intensidade e ritmo, e afirma que esses parâmetros podem ser organizados na 

composição de diversos fenômenos artísticos, especialmente o teatro: 

   

Considerando o teatro como uma „obra composta‟, uma imbricação de várias 

linguagens, não seria tolice considerar que estes elementos constituem também 

a poética do texto verbal, do jogo do ator, dos movimentos físicos, da 

disposição e uso do cenário, do uso da iluminação – e, por que não, também da 

incidência da música na cena. Enfim, propriedades do som e elementos 

componentes da música são pressupostos como organizadores da musicalidade 

de qualquer evento estético, incluso e principalmente nas artes cênicas 

(OLIVEIRA, 2008, p. 25).   

   

No editorial do primeiro número da revista Vox da Cena, cujo tema é Música e 

Musicalidade no Espetáculo Teatral, Jacyan Oliveira (2009) também declara que, para além da 

presença da trilha sonora ou canção, há um “pensamento musical que permeia a feitura de todo 

fenômeno teatral” (p. 2). 

Estudando as estéticas teatrais de grandes encenadores ocidentais do século XX, como 

Constantin Stanislasvski, Vsevolod Meyerhold, Jerzy Grotowski, Peter Brook, Eugenio Barba e 

Robert Wilson, vislumbro a utilização da música e de parâmetros musicais como recursos 

fundamentais nos seus métodos de trabalho, tanto para a preparação do ator como nas 

encenações.  

A música pode estar presente não apenas como trilha sonora tocada ou cantada, mas na 

musicalidade de cada gesto e fala do ator, e até mesmo na pausa, no silêncio. 

Percebo que a manipulação de parâmetros musicais é um recurso ainda pouco explorado 

para a construção vocal do ator. Uma das razões para escolher esse objeto de pesquisa foi 

constatar, ao assistir espetáculos de teatro em minha cidade, a necessidade dos atores de uma 

melhor formação no que diz respeito à utilização da voz em cena. Muitas vezes observei atores 

que demonstravam pouco ou nenhum domínio técnico da voz e um descaso com a palavra, um 

“falar por falar”, repetindo mecanicamente um texto sem alma, sem vida, sem música. Pensei 

que, ao me aprofundar nesse assunto, buscando unir teoria e prática, poderia produzir um 

material útil para auxiliar outros que se interessassem pelo tema. 
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Por outro lado, encontrei também grupos que me inspiraram como o Galpão – MG, 

Piollin – PB, Clowns de Shakespeare – RN, dentre outros, nos quais a música é utilizada “como 

base para a preparação do ator dialogando diretamente com a criação da cena, 

independentemente da presença da canção, executada por instrumentos e vozes” – como diz 

Marco França (2009, p. 25), diretor musical do grupo potiguar. 

Como trabalho de conclusão da minha graduação em Licenciatura Plena em Educação 

Artística – habilitação em Música, ministrei a disciplina Introdução à Técnica Vocal em um 

curso de iniciação para atores realizado pela prefeitura de Cabedelo – PB. Além de princípios 

básicos da técnica vocal, trabalhei com a variação dos parâmetros sonoros (altura, intensidade, 

duração e timbre) como um recurso para auxiliar a interpretação de um texto. Percebi que estava 

trabalhando em um universo de muitas possibilidades e resolvi buscar, então, um maior 

aprofundamento neste tema. A partir da minha prática, queria encontrar os princípios teóricos do 

que já fazia intuitivamente: compor música com cada fala e gesto em cena. 

A ação vocal é a ação que a voz desenvolve em um espaço e um tempo. Assim, o ator se 

utiliza de recursos diversos para transmitir esta ou aquela expressão/emoção ao público. Burnier 

(2001) afirma que a arte não reside propriamente em o quê fazer, mas no como. A arte do ator 

não está, então, em o quê ele diz, mas em como ele diz. Nesta pesquisa, considero o ator como 

um “autor de música dramática” (DECROUX apud BURNIER, 2001, p. 35). A manipulação de 

parâmetros musicais é apresentada aqui como uma possibilidade de recurso para a criação de sua 

voz para a cena.  

Sem perder de vista que a fala teatral é um somatório de gestos, impulsos, silêncios e 

sonoridades, e que os diversos elementos do espetáculo, como a iluminação, a cenografia, 

figurino, etc., são também importantes meios de expressão no teatro, procuro focar o presente 

trabalho na fala expressiva do ator. Utilizo a música como base para compor, para trabalhar as 

diferentes entonações e nuances vocais. 

Por que e como utilizar parâmetros musicais no processo de criação da voz do ator? 

No primeiro capítulo procuro desenhar um mapa, mostrando que características têm a voz 

que estou buscando e qual a importância da música para a voz do ator. Os conceitos de Poesia 

Oral de Paul Zumthor (2010), de Vocalidade Poética de Sara Lopes (1997) e de Melopéia de 

Marlene Fortuna (2000), apontam para uma voz que explora todas as suas potencialidades e se 

aproxima do canto. É uma voz regida por parâmetros musicais, como também indicam diversos 
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encenadores ocidentais do século XX. É uma voz que dança junto com o corpo e que revela mais 

do que descreve, desperta a imaginação mais do que comunica ideias, tudo isso com o auxílio da 

música. 

No segundo capítulo, construo o barco para a minha voz navegar. Este barco é feito de 

música: melodias, dinâmicas de intensidade, pulsações, andamentos, ritmos, pausas e variações 

de timbres. Descrevo os parâmetros musicais que utilizo em minha prática, relacionando-os com 

a fala teatral.  

O terceiro capítulo traz o diário de bordo do processo de criação do exercício dramático 

intitulado De Janelas e Luas. Relato a experiência de uma voz que se lança em um mar de 

música e aprende a dançar com as ondas sonoras. Além do relato, procuro fazer o distanciamento 

necessário para uma análise sobre o processo, correlacionando-o com os capítulos anteriores. 

O quarto capítulo trata da minha busca por estratégias pedagógicas para ensinar a 

apropriação de parâmetros musicais no trabalho vocal do ator. Como falar de música e de seus 

parâmetros para atores, com a finalidade de que eles se apropriem de tais bases na construção de 

sua voz para a cena? Navegando por mares desconhecidos, procuro me guiar pelas luzes vindas 

dos faróis dos métodos de educação musical Dalcroze e Orff, e das propostas pedagógicas dos 

professores Ernani Maletta e Eleonora Montenegro. 
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Cap. 1 – DESENHANDO O MAPA  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “O ator é um autor de música dramática: a que ele compõe, 

mesmo sem tomar nota, para as palavras daquele que leva o nome 

de autor.”  

                                                                                                                                           (Étienne Decroux) 
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 Neste primeiro capítulo começo mostrando que a fala humana é musical por si só, ela é 

formada da mesma matéria-prima com que a música é constituída. Mas, de modo geral, os 

recursos musicais da fala não são amplamente (ou conscientemente) explorados na fala comum. 

Em seguida, apresento os conceitos de Poesia Oral de Paul Zumthor (2010), de Vocalidade 

Poética de Sara Lopes (1997) e de Melopéia de Marlene Fortuna (2000). Esses três conceitos 

consideram a fala do ator em cena como sendo uma fala musical, estando mais próxima do canto 

do que da fala cotidiana. Logo após, discorro sobre a perda da musicalidade da voz humana nos 

dias de hoje, o que pode afetar a voz do ator em cena. Posteriormente, cito alguns dos grandes 

encenadores ocidentais do século XX, que confirmam que a voz do ator pode ser regida por 

bases musicais. Esclareço também que o dito do ator não pertence apenas à sua voz, mas ao seu 

corpo, que deve “dançar” junto com a voz. Explano, em seguida, que as palavras do ator em cena 

necessitam transmitir mais do que o seu significado literal, elas devem “desenhar” imagens e 

provocar sensações/emoções, o que pode ser conseguido através de um “desenho musical” da 

fala. Por isso, considero que são de fundamental importância para a formação do ator, tanto o 

conhecimento do vocabulário e da teoria musicais, quanto a experiência corporal e vocal com a 

manipulação dos parâmetros musicais. 

1.1. A MÚSICA DA FALA 

 

 Todo e qualquer som possui quatro parâmetros ou propriedades: altura, intensidade, 

duração e timbre. O som pode ser grave ou agudo, dependendo da sua altura; forte ou fraco, de 

acordo com a intensidade com que foi produzido; curto ou longo, dependendo de sua duração; 

e, dependendo de sua fonte sonora, pode ser identificado de formas diversas, em função do 

timbre. 

Falar é emitir sons variados, que possuem tais propriedades: “O som e a voz mantêm 

entre si atributos como altura, intensidade e timbre, que precisamos analisar com cuidado” 

(QUINTEIRO, 1989, p. 91). 

A altura é a frequência da onda sonora, quantificada pelo número de vibrações por 

segundo. Quanto maior o número de vibrações, mais alto ou agudo é o tom da voz. E quanto 

menor o número de vibrações, mais grave. Uma sequência de palavras, ou grupos de palavras, 

com diferentes tons cria uma entoação, um “canto” dessa sequência, que é chamada de entonação 

ou inflexão, a melodia da fala. 
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O acento, o destaque ou ênfase dada a uma sílaba, palavra ou frase, decorre da energia 

utilizada para dizê-las, aumentando ou diminuindo a intensidade do som. 

A duração se refere ao “tempo de articulação de um som, sílaba ou enunciado, e tem uma 

importância fundamental no ritmo de cada língua” (MATEUS, 2004, p. 6). 

O timbre na fala é a identidade da voz. Cada pessoa tem um timbre particular, que 

depende da sua constituição física, das pregas vocais e das cavidades que fazem ressoar sua voz.   

Segundo Maria Helena Mateus, a fala é formada por tom (altura), intensidade e duração, 

e esses três aspectos concorrem para a construção do ritmo das línguas. Em seu artigo intitulado 

Estudando a Melodia da Fala: Traços Prosódicos e Constituintes Prosódicos (2004), a autora 

define a prosódia como o estudo de tais aspectos sonoros das línguas, com base em definições de 

dicionários contemporâneos de Linguística. No Dicionário de Termos Linguísticos (1992) a 

prosódia é definida como o estudo da natureza e funcionamento das variações de tom, 

intensidade e duração na cadeia falada. No Dictionary of Linguistics and Phonetics (1994), 

prosódia se refere às variações de tom, intensidade, tempo e ritmo da fala. 

Essas quatro propriedades do som – altura, intensidade, duração e timbre – são a matéria-

prima para um compositor de música. Como será demonstrado no segundo capítulo, a 

manipulação dos parâmetros do som dá origem aos parâmetros da música. De certa forma, pode-

se compreender, então, que a fala é formada do mesmo material básico com que é formada a 

música. 

Coadunam-se com este pensamento as ideias de Heloísa Valente (1999), que faz um 

paralelo entre música e verbo em seu livro Os Cantos da Voz: Entre o Ruído e o Silêncio. Ela 

afirma que se podem identificar características de diferentes línguas, sotaques e estados emotivos 

através da configuração dos parâmetros básicos da linguagem musical. Isto porque cada língua 

possui uma musicalidade própria, com estrutura melódica e rítmica própria, que pode ser 

percebida por qualquer pessoa. Em cada língua, há o “germe de uma música que expressa a alma 

do povo. É sintomático que, na antiguidade, poesia e música eram inseparáveis” (KIEFER apud 

VALENTE, p. 104). Valente cita, dentre vários autores, o musicólogo F. B. Machê, criador de 

uma teoria polêmica na qual música e língua teriam uma origem comum. Para Machê, a palavra 

seria uma música especializada, enquanto a música representaria um pensamento geral, e a 

poesia se encontraria em um ponto de intersecção entre os dois planos.        
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Mateus (2004) insere como epígrafe de seu artigo a seguinte afirmação: “Falar é tocar um 

instrumento de música, o mais perfeito de quantos harmônios
1
 têm sido inventados”. 

(CARVALHO apud MATEUS, 2004, p.1). Sabendo disso, Carl Orff (1895-1982) coloca a fala 

como uma das peças fundamentais em suas propostas pedagógicas, utilizando-a como geradora 

do ritmo e da música. No método Orff, o trabalho sobre a palavra introduz o aluno nos 

parâmetros básicos da música, como pulsação, métrica, ritmo, intensidade e timbre. Através da 

exploração da entonação expressiva, são trabalhadas variações de altura, chegando até a uma 

espécie de fala cantada (Sprechgesang, que explicarei a seguir) para só depois chegar ao canto 

(PENNA, 2010). 

Também se pode encontrar a exploração criativa da fala em propostas pedagógicas 

vinculadas à estética da música (erudita) contemporânea, como é o caso das propostas didáticas 

de Murray Schafer. Em seu livro O Ouvido Pensante (1991), no capítulo intitulado Quando as 

Palavras Cantam (p. 207-275), Schafer prepara os alunos para a familiarização e apreensão da 

música contemporânea – a qual foge dos esquemas perceptivos tradicionais – e procura, através 

da manipulação expressiva do material pelos alunos, levá-los a um processo de criação. Ele 

trabalha com palavras isoladas, frases e textos – em linhas, sobreposições e texturas com coro – 

explorando a sonoridade dos fonemas e a expressão do significado. 

Diversas manifestações de enunciação entre a fala e o canto são encontradas no decorrer 

da história da música como, por exemplo, os tons de salmodia e o cantochão (um tipo de canto 

monódico) no canto gregoriano, empregados em liturgias cristãs que remontam ao primeiro 

milênio. O recitativo é outro exemplo de canto-fala. Segundo o Dicionário Grove de Música 

(1994), o recitativo é um tipo de escrita vocal, geralmente para uma única voz, que segue os 

ritmos, acentuações e contornos melódicos naturais da fala. O estilo recitativo foi uma das 

inovações atribuídas à Camerata Florentina, no final do século XVI, no alvorecer da ópera. Foi 

bem desenvolvido no século XVII e permaneceu até mais tarde nas óperas da era clássica e da 

era romântica. Começou a ser menos utilizado por volta do século XIX. O compositor Richard 

Wagner o retirou quase que inteiramente de suas óperas. 

Sprechgesang e Sprechtime são termos que designam um tipo de enunciação entre a fala 

e o canto. Foram utilizados pela primeira vez provavelmente pelo compositor Engelbert 

Humperdinck (1854-1921) por volta do ano de 1897, mas foi o compositor austríaco Arnold 

                                                 
1
 Harmônio é uma espécie de órgão.  



9 
 

Schoenberg (1874-1951) quem particularmente explorou essa forma de falar cantando ou cantar 

falando. Schoenberg dizia que a voz expressa como Sprechgesang deveria ser uma fala 

eminentemente musical, contudo não poderia jamais parecer com o canto (VALENTE, 1999). 

Em muitas culturas orais, a passagem entre a fala e o canto ocorre através de uma série de 

práticas intermediárias, que possuem funções sociais diferentes como, por exemplo, o grito dos 

vendedores, dos pescadores, a fala do pregador, do poeta popular (STEFANI, 1987). Na música 

popular nordestina, a embolada e o repente são exemplos de um canto que se aproxima da fala. 

Nota-se, no entanto, que, de modo geral, os recursos musicais da voz são pouco utilizados 

na fala cotidiana, nela não há o uso intencional e planejado deles. Mas, quando a fala é elemento 

de representação, quando é manifesta em uma comunicação poética, ela explora 

intencionalmente todas as potencialidades da voz. 

     

1.1.1. Poesia Oral, Vocalidade Poética e Melopéia 

 

Em seu livro Introdução à Poesia Oral, Paul Zumthor (2010) afirma que uma 

comunicação poética é aquela em que a transmissão e a recepção passam pela voz e pelo ouvido, 

no encontro entre um locutor e um ouvinte. E sua mensagem, o que é dito, vai além de um 

discurso comum no qual se preza pelo significado das palavras. 

Zumthor diz que as qualidades materiais da voz são: “o tom, o timbre, o alcance, a altura, 

o registro...” (ZUMTHOR, 2010, p. 9). Mas, no uso comum da língua, apenas uma pequena parte 

dessas qualidades é utilizada: “Nem a amplitude, nem a riqueza do seu timbre são 

linguisticamente pertinentes” (Idem, p. 199). A voz precisa somente emitir sons audíveis, de 

acordo com as determinações linguísticas do que se quer expressar. Já no canto, a voz tem total 

liberdade e não se submete à linguagem, mas, mesmo assim, “exalta sua potência [...], glorifica a 

palavra” (ZUMTHOR, 2010, p. 199). O autor considera que o dizer da poesia oral se encontra 

entre a fala e o canto: “O dito da poesia oral, assim marcado, se encontra em continuidade com o 

recitativo, e este difere do canto somente pela amplitude” (Idem, p. 201).   

O teatro, para Zumthor, é “uma forma eminente e muito elaborada de arte oral. [...] um 

modelo absoluto de toda poesia oral” (ZUMTHOR, 2010, p. 56 e 59). É nessa comunicação 

imediata, nesse encontro entre ator e espectador, que ocorre a vocalidade poética. 
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A partir de Zumthor, dentre outros autores, a Sara Pereira Lopes desenvolve o conceito 

de Vocalidade Poética em sua tese intitulada Diz Isso Cantando! A Vocalidade Poética e o 

Modelo Brasileiro (1997). Com características advindas da tradição oral, a vocalidade poética 

diz respeito a uma voz que se expressa na presença simultânea do intérprete e espectador, uma 

voz que realiza uma ação vocal: “a voz não descreve, ela age” (ZUMTHOR, 2010, p. 57). E o 

que essa voz diz vai além da função utilitária da linguagem, encobrindo as palavras com um 

invólucro sonoro. Para Lopes, as qualidades dessa voz como instrumento poético se sobressaem 

ao conteúdo da mensagem, importando mais o como dizer do que o quê é dito. 

A fala teatral, segundo Lopes, não é a fala cotidiana, comum. Para ela, “cantar é tão 

diferente de falar quanto o é o dizer teatral” (2007, p. 20). A fala comum é um discurso no qual 

se transmite uma associação de ideias, por isso, interessa mais o quê é dito. Mas, ao cantar, 

importa mais a maneira de dizer. As palavras são revestidas por um envoltório sonoro que 

intensifica sua força, porque as engrandece para além do seu significado. Para Sara Lopes, a 

vocalidade poética (como também afirma Zumthor) distancia-se da fala cotidiana e aproxima-se 

do canto: 

  

Da fala ao canto há um processo de corporificação, as formas elementares do 

som se transformando na substância mesma da expressão. Ao longo desse 

percurso, a fala poética, dada suas intenções, dilui a fronteira entre os dois 

modos, aproximando-se do canto e diferindo dele apenas em amplitude. Em 

toda fala poética, pois, existe a pressuposição do canto (LOPES, 1997, p. 25, 

grifo meu). 

 

 Mário de Andrade (1965) afirma que, quando a palavra falada “quer atingir longe, no 

grito, no apelo e na declamação, ela se aproxima caracteristicamente do canto e vai deixando de 

ser instrumento oral para se tornar instrumento musical” (p. 43). 

Também com base na obra de Zumthor, dentre outros teóricos, Marlene Fortuna (2000) 

declara que a fala do ator é linguagem oral e está muito perto da música: “No universo das 

pausas, dos ritmos, da cor das palavras, da escansão silábica
2
, da entonação, dos sons, encontra-

se a oralidade, que é também musicalidade” (p. 70). 

Fortuna utiliza em seu livro o termo Melopéia. Tal expressão surgiu com o filósofo 

Aristóteles (384 a.C. - 322 a.C), que se referia aos poetas gregos da Antiguidade Clássica, 

                                                 
2
 Uma forma de divisão de versos dentro de uma poesia, a partir da sonoridade dos mesmos. 
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quando declamavam suas poesias em praças públicas e ágoras
3
. Ezra Pound (1885-1972) foi um 

dos teóricos modernos a resgatar o conceito de melopéia, referindo-se ao ato de criar relações 

emocionais através do som e do ritmo da fala. O conceito de Pound é o que mais se aproxima do 

que Fortuna propõe como melopéia. Para Fortuna, a melopéia acontece quando o ator chega ao 

momento definitivo de criação poética com a oralidade. É quando o ator consegue, com sua voz, 

expressar-se com uma “rica estratégia sinfônica”. O conceito de melopéia para Fortuna, 

entretanto, extrapola aquele formulado por Pound, pois a autora também compara a melopéia 

com a “dança primordial de Shiwa
4
”, referindo-se a um instante mágico e encantatório que o 

ator pode conseguir com sua voz: “Um fazer de sacralidade (o ator em melopéia) para um sentir 

em sacralidade (receptor do ator em melopéia), isto é, a platéia” (FORTUNA, 2000, p. 164, grifo 

da autora).    

 O ator precisa ter cuidado com cada letra, cada sílaba e palavra falada, envolvendo suas 

palavras com música. Isto é algo que não parece ser fácil nos dias de hoje, como confirmam os 

autores a seguir.  

         

1.1.2. A fala sem música 

  

 Schafer (1991) afirma que quanto mais civilizada se torna uma língua, menor o número 

de exclamações e interjeições, e mais plana se torna a curva melódica da fala. Ele cita o linguista 

Otto Jespersen (1860-1943), que conjecturou razões para essa perda da musicalidade: 

  

Agora, é uma conseqüência do avanço da civilização que a paixão, ou, ao 

menos, a expressão da paixão seja moderada, e, desse modo, podemos concluir 

que a fala dos homens não civilizados e primitivos era mais apaixonadamente 

agitada que a nossa, mais parecida com o canto (JESPERSEN apud SCHAFER, 

1991, p. 235).    

  

 Por isso, Schafer diz que foi necessário iniciar seu trabalho com a voz dos alunos a partir 

do som vocal bruto, sem distinção entre fala e canto, significado e sonoridade. O autor diz que 

                                                 
3
 Nome que se dava às praças públicas na Grécia Antiga, onde ocorriam assembléias democráticas, eventos 

religiosos e relações de comércio. 
4
 Shiwa representa a transformação. É um dos deuses da trindade do Hinduísmo, juntamente com Brahma (criador 

primordial) e Vishnu (conservador). Em sua dança primordial, Shiwa realiza a criação, destruição e renovação de 

tudo. Sua dança expressa também a conexão entre o céu e a terra, o tempo e a eternidade (GARDIN, 2011).    
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queria tirar a voz dos alunos de seu “sarcófago impresso” e fazer com que ela tornasse a ser 

instrumento humano: “Na Idade Média não teria sido necessário fazer essa exortação – mas hoje 

é desse modo; eu os incito a executar essa parte com a voz” (SCHAFER, 1991, p. 208). Para o 

autor, as Paisagens Sonoras
5
 estão sempre em transformação, e afetam a percepção e a forma de 

falar das pessoas. No princípio, afirma Schafer, os sons da natureza reinavam absolutos. Mais 

tarde, as vozes das pessoas e de suas atividades artesanais sobressaíam. Depois da Revolução 

Industrial, os sons mecânicos abafaram os sons naturais e humanos, “com seu onipresente 

zunido” (Idem, p. 128). 

 Do mesmo modo, Valente (1999) afirma que a musicalidade de uma língua se deve, em 

maior ou menor grau, ao processo de culturalização. A autora cita as ideias do filósofo J. J. 

Russeau (1712-1778), que dizia que música e palavra teriam sido inseparáveis num passado 

longínquo, quando o homem teria podido expressar suas paixões de forma plena. Com o 

processo civilizatório, a língua haveria perdido seus acentos musicais, seu traço vital e orgânico, 

passando a ter uma função mais comunicativa do que expressiva.  

 Em seu artigo intitulado A Alma das Palavras, no qual levanta considerações apontadas 

em sua dissertação de mestrado, Eleonora Montenegro faz reflexões sobre a relação entre a 

mudança da paisagem sonora nas cidades e a modulação da fala. Com base em Schafer, dentre 

outros autores, ela defende que a musicalidade está presente na voz humana desde o homem 

primitivo, mas afirma que o ser humano foi perdendo essa musicalidade ao longo do tempo: 

 

A mudança da paisagem sonora, principalmente nas grandes metrópoles, passou 

a orientar de forma tal a audição e a fala, que o som em linha reta dos motores 

das máquinas provocou também uma voz em linha reta, ou seja, cada vez com 

menor modulação (MONTENEGRO in: MACIEL, 2007, p. 312).  

  

 Ainda no mesmo artigo, a autora diz que essa perda da musicalidade da fala pode afetar o 

ator, e que é preciso estar atento a isso. É preciso fugir da padronização de vozes. A autora fala 

do espetáculo Vau da Sarapalha, do grupo Piollin – PB, como um exemplo de trabalho no qual 

se busca a “alma das palavras”. Vau da Sarapalha foi muito aplaudido, mesmo fora do Brasil, 

onde não se entendia uma palavra do texto. É a prova de que não é apenas a palavra, mas o canto 

das palavras, “tempo, pulsação, respiração, interpretação, imagens dançantes” (Idem, p. 306) que 

                                                 
5
 Termo criado por Schafer: Soundscape, com base na palavra Landscape (paisagem), refere-se a todos os sons em 

um ambiente, formando uma paisagem sonora.   
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tocam o espectador. A música da fala nesse espetáculo não ocorre apenas pelo sotaque dos 

atores, a forma que o nordestino tem de “falar cantando”, mas pela grande contribuição da 

música na cena e na fala, regendo o espetáculo como um todo. 

Para Montenegro, as personagens no teatro compõem as suas próprias melodias, assim 

como os instrumentos musicais (incluindo a voz humana) formam linhas melódicas na música, 

sendo o espetáculo uma grande partitura sonora. 

 Sara Lopes (1997) discorre em sua tese sobre a diminuição da importância da voz como 

instrumento poético no século XX, pelo menos no Ocidente: “a Revolução Industrial, a 

Revolução Tecnológica, o desenvolvimento da capacidade de ler e escrever e a influência da 

imprensa diminuíram a importância e a necessidade da voz” (p. 15). Para a autora, a oralidade no 

século XX mal encontra seu espaço numa paisagem sonora mergulhada em ruídos. A linguagem 

cotidiana no século XX é uma ferramenta ligada ao fazer, ao pensamento racional. As palavras 

estão desligadas dos instintos, limitando a imaginação e gerando um discurso vazio. Para Lopes, 

a sociedade precisa de vozes que se esquivem do desgaste do utilitário. Por isso, a importância 

do teatro, dessa arte que traz, “no calor das presenças simultâneas” (Idem, p. 22), o poder da voz 

poética.  

A fala do ator é “publicação oral sem rascunho” (LOPES, 1997), deve ser ação vocal que 

toca o ouvinte. Mas, para tanto, é preciso que o ator saiba como dizer. O conhecimento da língua 

que falará em cena e o domínio da técnica vocal são importantes. Contudo, se a fala do ator é 

melopéia (como afirma Fortuna), poesia oral ou vocalidade poética (como afirmam Zumthor e 

Lopes), ela aproxima-se do canto, e o canto “depende mais da arte musical que das gramáticas” 

(ZUMTHOR, 2010, p. 200). É importante, portanto, que o ator conheça os parâmetros que regem 

o canto, ou seja, os parâmetros musicais. 

O ator deve criar, com sua voz, melodia, pulsações, ritmos, das mais sutis às mais fortes 

dinâmicas de intensidade, procurar o timbre certo para expressar cada emoção, para construir a 

identidade de cada personagem. Nesse sentido, o ator compõe música, “transformando seu texto 

em verdadeira partitura de tempos precisos, pausas contadas, compondo, entre sons e silêncios, a 

fala teatral” (LOPES, 2007, p. 19). 
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1.2. O CANTO DO ATOR 

 

Em minha experiência como atriz, intuitivamente entendia a minha voz como música e 

construía essa voz em um processo de criação como se estivesse compondo música. 

Ao buscar um maior entendimento sobre a voz do ator, comecei a estudar grandes 

encenadores do século XX, como Constantin Stanislavski (1863-1938), Vsevolod Meyerhold 

(1874-1940), Jerzy Grotowski (1933-1999), Peter Brook (1925-), Eugenio Barba (1936-) e 

Robert Wilson (1941-), e encontrei em seus escritos a confirmação de que a fala teatral pode ser 

compreendida como música.  

 Stanislavski (1976) afirmou que “a fala é música”, que o texto de um papel é uma 

melodia, uma ópera ou sinfonia, e que falar em cena exige tanto treino e técnica como para 

cantar. “As palavras e o modo como são ditas aparecem muito mais no palco do que na vida 

comum” (p. 124), por isso Stanislavski diz que o ator precisa acrescentar um “intenso 

ornamento sonoro ao conteúdo vivo das palavras” (p. 96, grifo meu), e, assim, ele poderá ver as 

imagens que surgem da voz, da junção palavra e música. 

 “Letras, sílabas, palavras: são estas as notas musicais da fala, a partir das quais se formam 

compassos, árias, sinfonias inteiras. Não é sem razão que se costuma descrever uma fala 

harmoniosa como sendo musical” (Idem, p. 239). Ernani Maletta (2005) traz essa mesma citação 

de Stanislavski em sua tese de doutorado A Formação do Ator para uma Atuação Polifônica: 

Princípios e Práticas, para falar da importância da incorporação de parâmetros da música para 

uma melhor compreensão do discurso literário, “para dar à palavra a força e o significado 

adequados” (p.74).  

No trabalho de Meyerhold, a musicalidade deveria ser o fio condutor do espetáculo: 

 

Meu sonho é um espetáculo ensaiado com um fundo musical, mas depois 

interpretado sem música. Sem música, mas com a música, já que os ritmos do 

espetáculo serão organizados segundo leis musicais e cada intérprete trará a 

música dentro de si (MEYERHOLD apud PESOCINSKIJ, [199-?], p. 24). 

 

Para Meyerhold, o desenvolvimento de um ouvido musical, a sensibilidade à melodia e 

ao ritmo é o aspecto de maior importância na formação do ator. Com relação à palavra, a 

musicalidade assume papel fundamental (BONFITTO, 2002). Meyerhold cria uma metodologia 

chamada de Leitura Musical do Drama que, aplicada ao texto do ator, gera uma notação 
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específica com marcações rítmicas, melódicas e expressivas. O texto é transformado em partitura 

e ordena musicalmente os ritmos da fala: 

 

Da mesma forma que a partitura gestual do personagem, a partitura musical da 

linguagem deve ser construída de forma consciente baseada em leis objetivas. O 

ator deve aprender a dominar conscientemente a força expressiva da palavra. 

Cada frase, a sua própria melodia e o seu próprio timbre (PESOCINSKIJ, [199-

?], p. 9). 

 

O texto não se transforma em canto, mas anula a interpretação naturalista das escolas 

tradicionais e leva o ator a observar mais o movimento e o gesto do que o conteúdo da palavra 

(FERNANDINO, 2008)
 6

.   
 
 

O treinamento do ator proposto por Grotowski enfatiza a técnica vocal, com diversos 

exercícios corporais, para ampliar as possibilidades de expressão sonora do ator. Para Grotowski, 

além de explorar os parâmetros da altura e intensidade, o ator deve buscar os mais variados tipos 

de timbres exercitando a emissão de sons não usuais, imitando sons naturais, barulhos mecânicos 

e vozes com registros diferentes – mulheres, crianças, velhos, etc. Ao encaixar esses timbres num 

texto falado, o ator estaria “colorindo as palavras” (GROTOWSKI, 1987, p. 139). 

Peter Brook afirma que as palavras só adquirem significado quando são usadas 

corretamente e que a voz do ator deve trazer em si os parâmetros que a música oferece:  

 

[...] São as mudanças no som da voz, as alterações imprevistas de tom, 

crescendo, fortíssimo, pianíssimo, as pausas, o silêncio, em suma, a música 

vocal concreta que traz consigo a dimensão humana, deixando-nos ansiosos por 

ouvir. (BROOK, 2010, p. 68, grifo meu). 

 

 Brook diz ainda que “os infinitos matizes musicais da voz são como substantivos e 

adjetivos com os quais podemos fazer novas frases” (Idem, p. 80). 

 A música é um dos aspectos de investigação do grupo Odin Teatret, dirigido pelo italiano 

Eugenio Barba, radicado na Dinamarca. Em seu livro Além das Ilhas Flutuantes (1991), Barba 

fala desse trabalho com a música no capítulo intitulado O Instrumento Adormecido no Bosque. 

                                                 
6
 Para um estudo mais completo acerca da utilização da música, ou elementos musicais na cena, no gesto, no corpo e 

na voz do ator, presentes nas propostas estéticas dos grandes teóricos, mestres e criadores do teatro do século XX, 

ler o segundo capítulo da tese de Ernani Maletta e toda a dissertação de mestrado de Jussara Rodrigues Fernandino: 

Música e Cena: uma proposta de delineamento da musicalidade no teatro (UFMG, 2008). 
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Voz, Sons, Música como Teatralidade. Ele afirma que, desde o início, o grupo pesquisa a voz 

como sonoridade, fugindo da fala cotidiana e do significado apenas literal da palavra. 

Robert Wilson rompe as barreiras tradicionais que separam as variadas formas de 

expressão artísticas. Ele trabalha com a junção de teatro, música, dança e aspectos plásticos em 

seus espetáculos. Segundo Maletta (2005), criticar a idolatria à palavra faz parte da essência do 

trabalho de Wilson: “Todo o teatro de Wilson é uma crítica à linguagem” (HOLBERG apud 

MALETTA, 2005, p. 126). Maletta traz ainda uma divisão da trajetória teatral de Wilson, 

proposta por Arthur Holmberg em seu livro The Theater of Robert Wilson (1998), em função de 

suas relações com o texto. O primeiro período, chamado de Ópera Muda (1965-1974), descarta 

completamente a palavra e constrói espetáculos baseados na linguagem plástica e corporal e em 

conceitos musicais, como tempo e ritmo. No segundo período, chamado de Desconstrução da 

Linguagem (1974-1983), as palavras são trabalhadas como música, em detrimento do 

significado: “Wilson ama a música das palavras” (Idem, p. 130). Apenas no terceiro período, Da 

Semiótica à Semântica (1983-1989), Wilson utiliza a palavra com sentido semântico, mas sem 

descaracterizar seu trabalho. Ele utiliza, por exemplo, artifícios como a transformação da palavra 

em melodia. No quarto período, Como Fazer as Coisas com Palavras: Confrontando-se com os 

Clássicos (a partir do final da década de 1980), a referência é a ópera, que explora a linguagem 

tanto como som quanto em seu sentido literário. Mas a estética de Wilson permanece, 

desestruturando ou reconfigurando a linguagem. 

 O dito do ator, porém, não pertence apenas à sua voz, mas também ao seu corpo. O corpo 

deve “cantar” junto com a voz.  

 

1.3. O CORPO TAMBÉM CANTA 

 

 Para Zumthor (2010), “a oralidade não se reduz à ação da voz” (p. 217), mas implica em 

tudo o que é endereçado ao outro: gestos, olhares. Os movimentos do corpo são integrados à 

poesia oral. O ator se coloca na presença do público e se oferece a um contato: “Eu ouço-o, vejo-

o, virtualmente eu o toco” (p. 218).  

 A vocalidade poética pressupõe um corpo que a expresse e que chama o corpo do ouvinte 

a estar presente e reagir à sua voz. Lopes (1997) fala que a voz é um atributo construído no 
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corpo
7
: todo o corpo respira, todo o corpo fala, e que é preciso restabelecer a ligação da fala com 

o corpo para criar o que ela chama de gesto vocal, no qual o som age e toca o espectador. 

 Para Meyerhold, as palavras sozinhas não dizem tudo. Mesmo em diálogos cotidianos, as 

pessoas utilizam gestos, posturas e olhares para melhor explicar algo. Para o diretor russo, o ator 

precisa estimular a imaginação do espectador com suas palavras e com a plasticidade de seu 

corpo, tocando assim, a audição e a visão do público. Por isso, “deve haver um desenho de 

movimentos no palco para transformar o espectador num observador perspicaz” (MEYERHOLD 

apud BARBA, 1995, p. 154).   

Brook (2010) afirma que o ator precisa ter três elementos em perfeita harmonia para que 

suas intenções fiquem claras para a platéia: vivacidade intelectual, emoção verdadeira e um 

corpo equilibrado. Brook traz como exemplo um maestro, que necessita de precisão de 

pensamento para acompanhar cada detalhe da partitura, demonstrar seus sentimentos para dar 

qualidade à música, e utilizar seu corpo para comunicar-se com os músicos.  

Barba (1991) declara que não existe divisão entre voz e corpo, que a voz é um 

prolongamento do corpo, que “o corpo é a parte visível da voz” (p.56), de onde nascem as 

palavras. E “a voz é o corpo invisível” que, em ação vocal, toca o espectador, provocando “uma 

reação imediata naquele que é atingido” (p. 56). Em seu livro A Arte Secreta do Ator. Dicionário 

de Antropologia Teatral (1995), Barba trata de cada detalhe do corpo do ator, como olhos, mãos 

e pés. No capítulo dedicado às mãos, o autor traz como exemplo fotos da atriz italiana Franca 

Rame e afirma que os gestos que ela faz com as mãos “sublinham as palavras e ampliam a ação 

vocal” (p. 143).    

Júlia Varley, uma das atrizes do Odin Teatret, em uma demonstração do seu trabalho 

vocal intitulada Eco del Silencio, fala sobre a relação entre a voz e o corpo do ator: “A fala tem 

que bailar com o corpo. Podemos seguir o tempo, podemos ir no contra-tempo, podemos 

dialogar com o ritmo. É como se a voz dançasse com o corpo” (1994).    

A partitura vocal do ator deve corresponder à partitura física. A voz é uma resposta, uma 

consequência da linguagem corporal e vice-versa: o corpo também responde à voz. “Gestual, 

corpo e oralidade andam de mãos dadas, numa práxis única, tecendo juntos uma sinfonia sonora” 

(FORTUNA, 2000, p. 127).  

                                                 
7
 Sobre o assunto, vide também as dissertações de Fernando Manoel Aleixo: Corporeidade da Voz: estudo da 

vocalidade poética, (UNICAMP, 2004) e A Voz Parte do Corpo, de Moacir Ferraz de Carvalho Filho (UNICAMP, 

2002). 
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A atriz Fernanda Montenegro, em entrevista à Revista Baile Dois, fala sobre a relação do 

ator com o movimento e a palavra: “Eu não sei por que aqui, a partir de uma certa época, se 

dividiu o teatro entre o corpo e a palavra. Você é o que você fala. O seu corpo é a sua fala, e sua 

fala é o seu corpo, não é?” (MONTENEGRO apud FORTUNA, 2000, p. 76). Em entrevista ao 

Jornal Folha de São Paulo, ela também diz: “Eu sou sempre um instrumento musical. [...] A 

emissão de uma palavra tem que ter a força de um som que movimente seu corpo numa dança” 

(MONTENEGRO apud GAYOTTO, 1997, p. 52).    

É importante que a música esteja presente, então, na voz e no corpo do ator. Por isso, 

muitos dos grandes encenadores, como Stanislavski, Grotowski e Meyerhold utilizaram no 

treinamento de seus atores, o método de educação musical elaborado pelo músico e pedagogo 

suíço Émile Jacques-Dalcroze (1865-1950). 

Para Dalcroze, música é movimento. Fazer música é a arte de mover os sons no tempo e 

no espaço. Ele foi o primeiro a propor que a música fosse ensinada, então, através do 

movimento. Por exemplo, o conceito de altura pode ser entendido pela relação com a posição e 

direção dos gestos no espaço; “a intensidade, com a dinâmica muscular; o timbre, com a 

diversidade de formas corporais; a melodia, com a sucessão contínua de movimentos isolados; o 

acorde, com o gesto coletivo” (MALETTA, 2005, p. 174, grifo do autor). 

Dalcroze diz que cada som estimula um gesto em quem ouve. E que cada gesto, também, 

pode incitar um som (CALDWELL, 1992). A sua ginástica, a Eurítmica, envolve o ser humano 

por inteiro: seu corpo, ouvidos, cérebro, sistema nervoso... Porque, para ele, o corpo é um 

instrumento musical e deve ser o primeiro instrumento a ser treinado. E a voz também é tratada 

como parte do corpo e como movimento. O método Dalcroze promove a harmonia entre 

pensamento, sentimento e corpo de que o ator precisa. 

O mímico francês Jacques Pierre Lecoq (1921-1999) também afirma que som e 

movimento, voz e corpo estão intimamente ligados: “[...] Seria absurdo querer separar voz e 

corpo. Cada gesto possui uma sonoridade, uma voz, e tento fazer com que os alunos a 

descubram” (2010, p. 112). Ao falar sobre o treinamento dos atores em sua escola, a Escola 

Internacional de Teatro Jacques Lecoq, ele diz que, propositalmente, adia o trabalho com a 

palavra: “O conjunto das primeiras experiências visa a atrasar o surgimento da palavra. As 

instruções de interpretação silenciosa levam os alunos a descobrir esta lei fundamental do teatro: 
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é do silêncio que nasce o verbo” (2010, p. 68). Para o ator, as palavras não são apenas palavras. 

Além de transmitirem ideias, as palavras do ator devem gerar sensações e construir imagens.     

 

1.4. A VOZ E AS IMAGENS/SENSAÇÕES DAS PALAVRAS 

 

 Zumthor (2010) diz que “a voz ultrapassa a palavra”. Muitas vezes não importa o 

significado das palavras, basta o som da voz – a música da voz – para suscitar as mais intensas 

emoções. Zumthor traz como exemplo a voz da feiticeira Circe, personagem da Odisseia de 

Homero. O poeta grego diz que a voz dela se assemelha à voz das sereias, e elogia seu “tom e 

calor” (ZUMTHOR, 2010, p. 15). Para Zumthor, em uma comunicação poética, a linguagem tem 

uma “função encantatória”, ela aspira libertar-se das limitações semânticas e alcançar a 

plenitude, “onde tudo que não seja simples presença seja abolido” (Idem, p. 179). 

 A qualidade de uma comunicação poética depende da forma como as palavras são ditas, 

depende da técnica do artista, tanto ou mais do que o conteúdo da mensagem – dependendo da 

intenção do ator. As palavras em cena não podem restringir-se somente ao seu significado literal. 

Falar em cena não é apenas discorrer sobre uma associação de ideias, mas é uma ação vocal que 

“desencadeia impressões por associação de imagens ao despertar e explorar as potencialidades 

da voz e apropriar-se da palavra” (LOPES, 1997, p. 25, grifo da autora). 

Lopes afirma que há uma conexão “profunda e instintiva” da palavra com o sensorial e 

essa compreensão leva o ator a revelar mais do que descrever o conteúdo da mensagem: “a 

palavra, de símbolo, torna-se feita carne” (Idem, p. 30, grifo da autora). 

As palavras em cena precisam ir além do uso cotidiano, o ator precisa transformá-las em 

poesia, em imagens, que incitam sensações e emoções: “Quando as palavras são vistas, 

saboreadas, sentidas, tocadas, elas criam profundidade e rompem os padrões estabelecidos do 

pensamento; despertam emoções, memórias, associações e detonam a imaginação; trazem vida” 

(Idem, p.29).  

Fortuna (2000) também considera a voz como “portadora da sensorialidade da palavra” 

(p. 123). Ela propõe que o ator visualize não a palavra em si, apenas sua exterioridade, pois isto 

pode ocasionar uma interpretação superficial, uma repetição mecânica de um discurso vazio. O 

ator precisa buscar os sentidos ocultos das palavras, sua essência: “Assim, o ator dilacera o mero 
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efeito decorativo das palavras e emissões, para geri-las em ações viscerais” (FORTUNA, 2000, 

p. 119). 

É preciso “desenhar imagens visuais” (STANISLAVSKI, 1976) para o que se diz, 

perceber quais sensações e imagens as palavras despertam para encontrar a melhor forma de 

dizê-las. “Para o ator, uma palavra não é apenas um som, é uma evocação de imagens” (Idem, p. 

132). Stanislavski afirma que palavras ditas “sem alma ou sentimento” são apenas sons vazios. 

Para ele, a função da palavra em cena é a de despertar “toda sorte de sentimentos, desejos, 

pensamentos, imagens interiores, sensações visuais, auditivas e outras” (p. 128), tanto no próprio 

ator, como no público. 

Lecoq (2010) conduz os alunos a brincarem com as sensações das palavras em várias 

línguas. Ele considera que as palavras têm movimento, que são organismos vivos e pede aos 

alunos que busquem o “corpo das palavras”. De acordo com a língua utilizada, as palavras 

podem suscitar sensações diferentes. Lecoq dá como exemplo a palavra “manteiga”: em francês, 

le beure, a manteiga parece estar espalhada, derretida, enquanto que em inglês, the butter, ela 

parece rígida, em forma de tablete. Ao trabalhar com poesias, Lecoq também sugere que os 

alunos percebam as sensações de frases inteiras. Por exemplo, na frase do poema de Charles 

Péguy: “la meuse endormeuse et douce à mon enfance”, Lecoq diz que essas palavras 

“escorregam na planície com a mesma lentidão de um rio” (LECOQ, 2010, p. 88). 

Eleonora Montenegro (2007) também sugere a exploração das letras e sons, buscando 

além do significado das palavras, os sons que elas evocam, “seus cantos e suas capacidades de se 

fazerem ação e emoção” (p. 322). Montenegro diz que a fala pode ser assimilada pelo público em 

vários níveis, desde o máximo de significado – no sentido literal das palavras – a um máximo de 

som, “compreendida como pura música” (p. 323), dependendo da intenção do intérprete. O ator 

não pode ver as palavras de um texto como meras palavras, mas olhar para elas com 

encantamento, e encantar também a platéia com seu “corpo-voz-impulso-espaço-movimentos em 

energia viva e presenteísta” (p. 324).   

 

A arte do ator não está em o quê ele diz, mas em como ele diz: “A arte trabalha antes de 

mais nada com a percepção. Seu poder principal não está em o quê dizer, mas no como” 

(BURNIER, 1999, p. 10, grifo do autor). É necessário, portanto, o saber dizer, rechear as 

palavras de todas as possibilidades e atrativos que as transformem em ação, gesto vivo e intenção 
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clara. A fala do ator em cena precisa ter vida, “ter tanta vida que ela vai virando ritmo, que ela 

vai virando música” (CORREA apud GAYOTTO, 1997, p. 26). O ator precisa escolher os sons 

como um compositor de música, planejar cuidadosamente sua fala, podendo exaltar o significado 

da palavra ou modificá-lo, de acordo com sua enunciação. É preciso “cantar as palavras”, como 

fala Stanislavski: 

 

Cabe ao ator compor a música de seus sentimentos para o texto do seu papel e 

aprender como cantar em palavras esses sentimentos. Quando ouvimos a 

melodia de uma alma viva, então, e só então, podemos avaliar plenamente o 

valor e a beleza das falas e tudo que elas encerram (STANISLAVSKI, 1976, p. 

129).    

  

A exploração de parâmetros musicais é um excelente recurso para conseguir desenhar 

imagens com a voz: “Quando associada à palavra, a música tem um grande poder de sugerir 

imagens, de colorir e avivar as palavras” (RATNER, 1983, p. 2). O que se quer expressar pode 

ser conseguido através de um “desenho musical” da fala, manipulando os recursos de infinitas 

variações que são os parâmetros musicais. 

 Maletta entrevista o ator e diretor Paulo José em sua tese, com quem trabalhou em 2003 

na montagem do espetáculo O Inspetor Geral, com o grupo Galpão – MG. Segundo Maletta, 

desde o início da montagem, Paulo José preocupava-se com o estímulo às diversas habilidades 

artísticas, mas, quanto ao estudo do texto, a música era referência fundamental: 

  

O conjunto de qualidades não verbais da voz, como o timbre, registro tonal, 

volume, ritmo geral da fala, somado às alterações provocadas pelo riso, choro, 

tosse, bocejo... São esses elementos que criam a dinâmica da fala, isto é, são as 

variações de intensidade, andamento, inflexões e de tantos outros parâmetros 

oferecidos pela música que permitem que o ator possa dizer o texto com a 

qualidade devida (JOSÉ apud MALETTA, 2005, p.209, grifo meu). 

  

Paulo José destaca a necessidade do ator de conhecer o vocabulário e teoria musicais. Ele 

ensina aos atores que, para trabalhar variações na fala, faz-se necessária a percepção de “diversos 

elementos do campo da música como o ritmo e o andamento, no que tange à idéia de movimento, 

e a intensidade, a tonalidade e a sonoridade, no que se refere ao som” (Idem, p. 210).  

Outra importante entrevista feita por Maletta em sua tese foi com a atriz Bibi Ferreira. O 

título dessa entrevista é: A Musicalidade como Recurso Fundamental para o Trabalho com o 

Texto – O Ator como Regente de um Texto Orquestrado: A Experiência de Bibi Ferreira. Ela 
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fala de sua carreira artística, mostrando como sua formação em música e dança foram 

fundamentais para o seu trabalho como atriz. Mas, assim como Paulo José, no que diz respeito ao 

estudo do texto, ela considera a música como essencial. Sobre a sua atuação no espetáculo Gota 

D’água, de Chico Buarque e Paulo Pontes, ela fala: 

   

Quando estudei esse papel... eu estudo como se fosse música. Por que razão? 

Porque a coisa mais desagradável é você ouvir um solilóquio – e lá temos vários 

solilóquios – ditos num tom igual, falando tudo aqui assim praticamente na 

mesma nota [...] e não tendo que procurar a música da palavra que é muito 

importante e recebi de meu pai falando em casa porque ele falava muito bonito. 

Aquilo foi apurando o ouvido (FERREIRA apud MALETTA, 2005, p.225, 

grifo do autor). 

 

O próprio Maletta também declara que sua formação musical contribuiu para o seu 

desempenho como ator. Dentre as contribuições, destaco: “a habilidade para reconhecer a 

musicalidade intrínseca aos textos e elaborar uma partitura vocal para a interpretação [...]; uma 

grande disponibilidade corporal, conseguida através de uma prática constante dos exercícios de 

associação corpo e voz” (MALETTA, 2005, p. 176). 

Como fazer para encontrar a música da palavra ou transformar as palavras em música? O 

presente trabalho é um caminho percorrido, uma experiência unindo teoria e prática, o desejo de 

buscar uma voz que se realiza como movimento vivo e transformador.  

Não proponho algo novo, pois, há tempos, grandes encenadores se utilizam da música ou 

de elementos do discurso musical em seu fazer teatral. Há tempos que os atores constroem 

partituras físicas e vocais, recorrendo a termos musicais no trabalho com o texto, e rabiscam seus 

textos anotando as inflexões, pausas, ênfases, ações, objetivos, subtextos, etc. Relato uma forma, 

ou formas de manipular parâmetros musicais no processo de criação vocal do ator. 
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Cap. 2 – CONSTRUINDO O BARCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Uma música que seja como os mais belos harmônicos da 

natureza. Uma música que seja como o som do vento na cordoalha 

dos navios, aumentando gradativamente de tom até atingir aquele 

em que se cria uma reta ascendente para o infinito. Uma música 

que comece sem começo e termine sem fim. Uma música que seja 

como o som do vento numa enorme harpa plantada no deserto. 

Uma música que seja como a nota lancinante deixada no ar por 

um pássaro que morre. Uma música que seja como o som dos altos 

ramos das grandes árvores vergastadas pelos temporais. Uma 

música que seja como o ponto de reunião de muitas vozes em 

busca de uma harmonia nova. Uma música que seja como o vôo de 

uma gaivota numa aurora de novos sons...”  

                                                                         (Vinícius de Moraes) 
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 Descrevo a seguir alguns parâmetros da música que considero recursos fundamentais, que 

permeiam e auxiliam minha jornada de descobertas. Não é minha pretensão adentrar 

profundamente na teoria e história da música, mas explicar os parâmetros escolhidos na 

perspectiva do que utilizo em minha prática. Busco me apropriar desses parâmetros, trazendo-os 

para todo trabalho corporal e vocal em cena, com foco especial para o estudo do texto e 

possibilidades de como dizê-lo. 

 

2.1. SOM, RUÍDO E SILÊNCIO 

 

 O canto de um pássaro, uma britadeira, carros que passam. Vivemos incessantemente 

mergulhados em sons. Alguns nos agradam, outros não. Ruídos indesejáveis. Não podemos fugir 

de nenhum deles. Podemos fechar os olhos, mas não os ouvidos. Murray Schafer fala em seu 

livro O Ouvido Pensante que não há o silêncio total. Ele traz como prova a experiência do 

compositor norte-americano John Cage, que em uma câmara à prova de som ouve dois sons: um 

grave, de sua circulação, e outro agudo, do funcionamento do seu sistema nervoso. “O silêncio, 

não existe isso” (CAGE apud SCHAFER, 1991, p. 71).   

 O que é som e o que é ruído? Não são definições fáceis, visto que várias disciplinas 

estudam esses fenômenos e podem defini-los de diferentes maneiras. A acústica física, por 

exemplo, estuda os meios materiais de propagação do fenômeno sonoro e a psicoacústica estuda 

como nossos sentidos percebem os sons. Já a acústica musical vai relacionar tudo isso com o 

fazer artístico. 

 José Miguel Wisnik (1989) traz definições de som, ruído e silêncio no primeiro capítulo 

de seu livro O Som e o Sentido – Uma Outra História das Músicas. Para Wisnik, o ruído é 

inconstante, instável, um barulho que desorganiza, que atrapalha, que interfere na comunicação. 

Mas essa definição é mais complexa quando se trata de arte, na qual o ruído pode ser elemento 

criativo, destruindo antigos conceitos e provocando novas linguagens. 

 E o que é som? Poeticamente, na visão de Schafer (1991), o som “corta o silêncio (morte) 

com sua vida vibrante. Não importa o quão suave ou forte, ele está dizendo: „Estou vivo‟. O som, 

introduzindo-se na escuridão e esquecimento do silêncio, ilumina-o” (p. 73). Para Schafer, o 

silêncio é a característica da música mais cheia de possibilidades, pois “tudo pode acontecer para 

quebrá-lo” (p. 71). Para ele, “não há nada tão sublime ou atordoante em música como o silêncio” 
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(p. 72). Quando uma pausa vem depois de um som, reverbera-o até que outro som venha 

substituí-lo. Por isso Schafer diz que “o silêncio soa” (p. 71). E, poeticamente, continua falando 

que o homem rodeia-se de sons, por associar silêncio à morte e som à vida. 

 Wisnik (1989) diz, de forma simples, que som pode ser definido como uma onda, que “os 

corpos vibram, que essa vibração se transmite para a atmosfera sob a forma de uma propagação 

ondulatória, que o nosso ouvido é capaz de captá-la e que o cérebro a interpreta, dando-lhe 

configurações e sentido” (p. 17). Essa onda se propaga apenas em meios materiais, que possuem 

massa e elasticidade, como os sólidos, líquidos ou gasosos. 

 O som é, portanto, “a sensação produzida no ouvido pela vibração de corpos elásticos” 

(BAÊ, PACHECO, 2006, p. 46). Quando uma corda de violão é posta para vibrar, por exemplo, 

essa vibração é transmitida para as moléculas de ar que estão ao redor da corda, colocando-as em 

movimento, transmitindo a vibração para as moléculas vizinhas e assim sucessivamente. Essa 

propagação ocorre em todas as direções. As ondas sonoras, ao atingirem o ouvido humano, 

colocam em movimento a membrana do tímpano que, por sua vez, faz os três ossinhos do ouvido 

médio (martelo, bigorna e estribo) vibrarem. Essas vibrações são passadas para o fluido da 

cóclea (ouvido interno), onde se transformam em impulsos nervosos, e são transmitidos ao 

cérebro pelo nervo auditivo, fazendo com que o som seja identificado. Para que esse fenômeno 

aconteça, então, é preciso haver a relação entre três elementos: um emissor, que o execute; o 

meio para propagar esse som; e um receptor, que o escute. 

Som é também movimento (figura 1). Wisnik diz que a onda sonora é o resultado de uma 

sequência muito rápida e geralmente imperceptível de impulsos e repousos, partida e 

contrapartida de movimentos. “O som é, assim, o movimento em sua complementaridade, 

inscrita na sua forma oscilatória” (Idem, p. 18). Algumas culturas pensam o som como uma 

essência universal, que seria regida pelo movimento permanente. O símbolo do Tao, como 

também fala Wisnik, é o recorte de uma representação de onda sonora, e mostra o repouso e o 

ímpeto – o ying e o yang (figura 2). 
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        Figura 1: Representação de uma onda sonora         Figura 2: Ying e Yang                                     

  

 Essa representação de uma onda pura e simples quase nunca pode ser encontrada na 

verdade, a não ser em laboratórios, com sintetizadores eletrônicos. De modo geral, o som real é, 

em alguma medida, impuro, um feixe ou complexo de ondas, o encontro de impulsos desiguais, 

frequências que se superpõem e se interferem. 

 O som toca o ouvinte. Fisicamente, como vibração no ar, chega aos ouvidos e “todo o 

aparelho auditivo e sistema nervoso central se movem em resposta” (ROWELL, 1987, p. 170). 

Leonard Ratner (1983) declara que o som toca também metaforicamente, “acorda sentidos e 

sentimentos” (p. 7), prende, comanda a atenção. E na introdução de seu livro The Musical 

Experience: Sound, Movement and Arrival, Ratner pergunta: “Que efeito cada som tem em um 

ouvinte? Por que um compositor escolhe determinados sons dentre tantas possibilidades, e com 

que propósito expressivo? Quão persuasiva pode ser essa escolha?” (Idem). 

 São questionamentos bastante complexos, que não pretendo responder aqui. Mas penso 

que são perguntas que o ator deve fazer a si mesmo no processo de criação da sua voz para a 

cena. O presente capítulo traz algumas pistas, falando sobre alguns parâmetros da música que 

selecionei por serem úteis na escolha dos sons de minha voz para a cena.      

   

2.2. DO SOM À MÚSICA 

Hierarquia e Música Tonal 

 

 Os quatro parâmetros do som, apresentados no primeiro capítulo, são: altura, 

intensidade, duração e timbre. Essas propriedades apresentam-se simultaneamente e são 

dependentes entre si. 
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É impossível a um som se apresentar sem durar, minimamente que seja, assim 

como é impossível que uma duração sonora se apresente concretamente sem se 

encontrar numa faixa qualquer de altura, por mais indefinida e próxima do ruído 

que essa altura possa ser (WISNIK, 1989, p. 21). 

 

 

Os parâmetros do som são o que a natureza nos dá, são propriedades simplesmente físicas 

que, quando manipulados, podem se transformar em materiais ou matéria-prima para um 

compositor. Através de processos e técnicas específicas, o compositor dá forma a uma música, 

que geralmente é comunicada ou expressa através de instrumentos e/ou da voz em um código, 

uma notação. 

 

2.2.1. Hierarquia 

 

Música é uma arte extremamente hierárquica. Para que haja uma estrutura, os sons 

precisam estar conectados, convivendo entre si, formando sistemas. 

Exemplifiquemos essa hierarquia com o parâmetro da altura. Tendo como universo de 

possibilidades todas as alturas disponíveis, algumas específicas são selecionadas, formando o 

que o compositor Eli-Eri Moura (2011) chama de grid tonal organizado (e.g., todas as teclas do 

piano). Isso já é uma hierarquia. A partir de um grid, selecionam-se escalas, uma hierarquia 

superior. Quando um compositor decide escolher determinada escala para compor uma música, 

ele já está eliminando, automaticamente, algumas hierarquias inferiores. Mas vai criar próximas 

hierarquias. Quando escolhe determinadas notas dentro de uma escala para criar uma melodia, 

cria uma camada hierárquica ainda mais elevada. 

Da mesma forma, acontece com o ritmo: de todas as pulsações possíveis ou de todas as 

interrupções sonoras temporais possíveis (que são infinitas) escolhe-se uma determinada 

pulsação. Por cima dessa pulsação, em uma hierarquia ainda maior, escolhe-se figuras de 

durações específicas que têm que se combinar com as notas para criar a melodia. 

 Para Moura (2011), na música, como também no teatro, tudo depende de como o 

contexto é armado. O compositor quer propor uma nova experiência à platéia. Seu trabalho é 

construído com base em determinadas normas, que vão ditar aquele espaço temporal. O universo 

que o artista cria irá reger essa experiência. Ele poderá, por exemplo, utilizar o universo do 

sistema tonal, que tem dominado a música ocidental há trezentos anos e é conhecido pela platéia 
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ocidental. Se for um compositor de música contemporânea, ele poderá propor um universo novo, 

cujas referências não são necessariamente conhecidas pela platéia. Nesse caso, ele expõe tais 

referências nos primeiros momentos de música para que o novo universo sonoro seja assimilado 

pelos ouvintes. O compositor, então, trabalha com o que o ouvinte acabou de escutar, criando 

expectativa, tensão ou relaxamento. Moura diz que o compositor trabalha com a memória recente 

do ouvinte para, em última instância, a peça ser materializada na mente do mesmo. 

 

2.2.2. Música Tonal 

 

No decorrer da história da música, distintas linguagens foram dominantes, em tempos e 

culturas diferentes. A música é uma linguagem mutável, dependendo do lugar e da época. Dentro 

dessas mudanças de linguagem, sistemas diferenciados imperaram, como os que constituíram a 

música monódica no primeiro milênio; o modalismo do século XI até o século XVI; depois o 

sistema tonal do século XVII até o final do século XIX, início do século XX. No século XX uma 

situação inusitada emerge na música ocidental: o sistema tonal permanece nas músicas sacra, 

popular, folclórica, tradicional; mas na chamada música erudita, com a dissolução do tonalismo, 

os compositores ficam órfãos de um sistema imperante. Com a busca e exploração de outros 

caminhos, há uma explosão de novos sistemas musicais. No entanto, os sistemas surgidos no 

século XX, como os presentes nos universos musicais do dodecafonismo, serialismo, 

politonalismo, música espectral e minimalismo, dentre outros, foram passageiros, durando cerca 

de uma década cada ou bem menos. Hoje em dia, pode-se dizer que cada compositor de música 

contemporânea cria os seus próprios sistemas e linguagens. E todas essas linguagens convivem. 

Escolho então utilizar como base nessa dissertação a teoria do sistema tonal, que permanece no 

Ocidente, nas músicas sacra, popular, folclórica e tradicional.  

 

2.3. ALTURA 

Escalas (intervalo, tom) e Melodia. 

 

A altura diz respeito à frequência da onda sonora. A frequência é o número de vibrações 

por segundo de um som, e é geralmente medida em hertz (Hz). As baixas frequências são 

percebidas como sons graves e as mais altas como sons agudos (figura 3). O ouvido humano, em 

geral, é capaz de ouvir apenas ondas sonoras de frequência entre 20 e 20.000 Hz. Os sons que 
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estão abaixo ou acima dessas frequências não são audíveis ao ser humano, chamados de 

infrassom e ultrassom, respectivamente. 

Nos instrumentos de corda (violão, violino, violoncelo, etc.), quanto mais fina e tensa a 

corda for, mais agudos serão os sons produzidos. Quanto mais longa e grossa for a coluna de ar 

nos instrumentos de sopro (flauta, saxofone, trompete, trombone, etc.), mais graves serão os sons 

produzidos. As vozes masculinas são geralmente mais graves que as femininas porque as cordas 

vocais dos homens são maiores e mais grossas do que as das mulheres. As ondas sonoras que 

correspondem ao som grave são amplas e necessitam de espaços maiores para ressoarem. Já as 

ondas sonoras agudas são amplificadas em espaços pequenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Representação de sons agudos e graves

8
 

 

Segundo o neurocientista Daniel J. Levitin (2010), a altura é um dos principais recursos 

para se transmitir emoção. Diferentes áreas do cérebro reagem a diferentes alturas. O autor 

afirma ainda que a altura é tão importante que é possível determinar que alturas uma pessoa 

estaria ouvindo apenas observando sua atividade cerebral, mediante a colocação de eletrodos. O 

mesmo não acontece com nenhum outro atributo musical. 

 

2.3.1. Escalas 

 

As escalas (termo que originalmente significava escada) possuem estreita relação com o 

parâmetro da altura e com o grid referido acima. São organizações de frequências de onda, 

organizações de notas. Para se entender o conceito de escala não é preciso, necessariamente, 

                                                 
8
 Imagem retirada do site: http://www.gigantte.com.br/ - acesso em maio de 2011. 
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considerar as notas em si, mas os intervalos entre elas. A escala, mais do que apenas uma 

sequência de notas, é uma configuração específica de sequência de intervalos.  

Intervalo é a separação, a distância entre duas notas. No sistema ocidental de construção 

de escalas, essas notas podem ser separadas por um tom
9
 ou um semitom. 

A maior parte da música ocidental se baseia em uma escala de sete sons (dó, ré, mi, fá, 

sol, lá, si), chamada de escala diatônica do modo maior. Os intervalos nessa escala estão 

dispostos na seguinte ordem: dois tons inteiros (dó – ré, ré – mi) seguidos de um semitom (mi – 

fá), mais três tons inteiros (fá – sol, sol – lá, lá – si) seguidos por um semitom (si – dó). De dó a 

sol há cinco notas (dó, ré, mi, fá, sol), temos então um intervalo de quinta. Do primeiro dó ao 

último dó da escala há oito notas, temos um intervalo de oitava. 

A escala diatônica maior é uma configuração hierárquica superior à da escala cromática, 

também da música ocidental. Essa divide a oitava de forma simétrica em doze semitons: as sete 

notas da escala diatônica acrescidas de cinco sons intermediários. Há doze notas dentro de uma 

oitava, e a partir de cada uma pode-se formar a mesma escala diatônica de sete sons. Existem, 

então, doze possíveis escalas diatônicas do modo maior. O conjunto de notas será diferente, mas 

a sonoridade permanecerá igual porque a configuração dos intervalos será a mesma. O que muda 

é a tonalidade, que alguns chamam de tom
 10

. Por exemplo, se a escala de dó maior for transposta 

para ré, um tom acima, a tonalidade será ré maior e não mais dó maior. 

Há também outro modo na música ocidental (contido na escala cromática): o modo 

menor, que possui outras configurações de intervalos. Nas quatro primeiras notas a organização 

intervalar é sempre a mesma: um tom inteiro, um semitom e outro tom inteiro. Mas, no decorrer 

da história, a segunda parte da escala esteve sempre sendo modificada de alguma forma. Por isso, 

o modo menor possui mais de um tipo de organização escalar, que os compositores utilizam, 

muitas vezes, em um contexto só. 

O resultado disso é que, ao compor uma música em tonalidade menor, o compositor tem 

muitas possibilidades de notas a mais. Segundo Moura (2012), nesse modo a música fica mais 

densa, porque há mais possibilidades de intervalos de semitons entre as notas e os acordes. Por 

isso, culturalmente, os compositores começaram a atribuir ao modo menor músicas mais densas, 

                                                 
9
 A palavra tom tem mais de um significado em português. Pode se referir ao intervalo entre as notas ou à 

tonalidade, que explicarei mais adiante. 
10

 Em inglês a confusão é outra, a palavra tom é tone, mas também significa nota, assim como note e pitch. 

Tonalidade é key, e tonality se refere ao universo das escalas. 
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tristes. Convencionalmente, na música ocidental, há uma tendência a associar as escalas maiores 

a “emoções felizes ou triunfantes”, e as escalas menores, “à tristeza ou derrota” (LEVITIN, 

2010, p. 47). 

Da mesma forma que no modo maior, as escalas menores também podem ser transpostas 

doze vezes, resultando então, em um sistema com vinte quatro possibilidades escalares. Esta é 

uma das riquezas, um dos grandes atributos do sistema tonal, o fato de essa organização de 

escala poder ser transposta diversas vezes, variando as alturas, mas mantendo suas relações 

intervalares. 

É espantoso o fato de que, por centenas de anos, compositores ocidentais tenham feito 

milhares de músicas diferentes a partir dessas doze notas da escala cromática. Sobre isto, o 

compositor Leonard Bernstein (1966) diz que, mesmo em períodos quando compositores 

escreviam de forma parecida, como na época de Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594) ou 

no período entre Johann Sebastian Bach (1685-1750) e Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), 

“cada peça, não importa o quão comum e insignificante, consegue ser literalmente diferente de 

qualquer outra” (p. 29).  

Existem muitas escalas possíveis. Em toda a história da música diversas escalas foram 

utilizadas – incluindo escalas sintéticas, que não vieram necessariamente da música tradicional – 

e até hoje compositores inventam novas escalas. 

A escala pentatônica (dó, ré, mi, sol, lá), por exemplo, foi utilizada por muitos povos e 

está presente até hoje em várias culturas como na China, na Indonésia, África e América. Nela 

não há o intervalo de semitom. Já nas escalas orientais há intervalos que não temos nas escalas 

ocidentais. Na música oriental há a inclusão de intervalos menores, de um quarto de tom, ou um 

terço de tom, chamados de microtons. No século passado, a música contemporânea ocidental 

começou a usar os microtons, utilizados há milênios na música oriental. 

Mas compor música não se trata apenas de organizar notas em uma formação de escala, 

mas escolher e configurar notas dentro de uma escala, mudando sua ordem, para produzir 

melodia.  
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2.3.2. Melodia 

 

Um desdobramento do parâmetro musical da altura é a melodia. Schafer (1997) diz que a 

melodia é “como levar um som a passeio” (p. 81). É o movimento de subida e descida dos sons 

que cria a melodia musical.  

Dentre os elementos musicais tradicionais da música ocidental, a melodia reina soberana. 

Ela é tão dominadora que, mesmo que se mude a harmonia
11

, o ritmo e os instrumentos de uma 

canção, se permanecer a mesma melodia, a identidade da música será mantida. Uma melodia é 

mais do que simplesmente notas, umas atrás das outras. Ela é uma entidade, um ser único, que 

ouvimos não como notas separadas, mas como relação entre essas notas. 

O compositor norte-americano Aaron Copland (1974) afirma que uma boa melodia tem 

uma qualidade expressiva “capaz de provocar uma resposta emocional no ouvinte” (p. 47). 

Uma única nota aguda ou grave pode nos causar medo, tristeza ou empolgação. Por 

exemplo, a trilha sonora do filme norte-americano Tubarão (1975), composta por John Williams 

(1932-), é feita basicamente com duas notas graves que se alternam, e se tornou símbolo de 

suspense e aproximação do perigo. No filme também norte-americano Psicose, cuja trilha sonora 

foi composta por Bernard Herrmann (1911-1975), a famosa cena do banheiro tem uma música 

muito simples: os violinos são friccionados fortemente na mesma nota aguda, enquanto os outros 

instrumentos (violoncelos e baixos) tocam notas mais graves. 

A melodia é uma linha de notas com um contorno. Ela pode subir ou descer, manter-se 

em um mesmo nível, pode ser arredondada ou irregular, pode ter uma extensão larga ou estreita. 

Cada um desses padrões contribui para o significado e expressão musical. “Como os gestos do 

ator ou bailarino expressam emoções/sensações no palco, assim também faz uma melodia” 

(RATNER, 1983, p. 33). 

Certas melodias podem sugerir calma, outras agitação. Quando uma linha melódica vai 

subindo, pode sugerir um crescente de energia ou tensão; quando cai de forma contínua, pode 

sugerir relaxamento ou a sensação de resolução. Uma melodia que permanece mais ou menos no 

mesmo nível, com pouca variação de notas, pode sugerir constância e regularidade. Contudo, 

essas convenções podem mudar de acordo com o contexto que o compositor criar. 

                                                 
11

 Harmonia é o mais sofisticado dos parâmetros musicais, é considerada uma ciência que estuda os acordes (notas 

soando juntas) e suas relações (COPLAND, 1974). Escolhi não abordar harmonia neste trabalho porque meu foco 

principal é o estudo de uma única voz em cena, que não formaria um acorde. 
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Stanislavski (2001) diz que o ator precisa ter uma fala musical, que vai além da entonação 

natural da fala cotidiana: “O que podemos expressar através de [...] nosso registro comum de 

cinco ou seis notas?” (p. 89). Através da criação de uma melodia para a fala, as palavras 

afetariam muito mais “nossa emoção, memória e sentimentos” (STANISLAVSKI, 1976, p. 152). 

Por isso, Stanislavski afirma que o ator precisa “cantar” as palavras. Os relatos de alguns 

exercícios com falas em seu livro A Construção da Personagem, mostra os atores falando em 

intervalos diversos, como segundas, terças, quintas e oitavas. 

 Assim, o ouvinte é tocado não apenas pelas palavras em si, mas também “pelas 

tonalidades das palavras, as inflexões, os silêncios, que preenchem tudo o que as palavras 

deixaram por exprimir” (Idem, p. 157).  

 Uma melodia não é formada apenas de notas, mas, de notas com duração e intensidade 

variáveis. “Todas as dimensões da música estão presentes numa „simples‟ melodia: ritmo, 

harmonia, dinâmica” (JOURDAIN, 1998, p. 15). 

 

2.4. INTENSIDADE 

Dinâmicas 

 

A intensidade diz respeito à amplitude das vibrações, medida em decibéis (dB). É a 

propriedade do som de ser mais forte ou mais fraco. 

A intensidade como parâmetro musical, o cantar ou tocar mais suave ou mais forte é 

essencial em música, criando as chamadas dinâmicas musicais. Seria insuportável uma música o 

tempo todo suave ou o tempo todo forte. Mesmo o rock mais pesado tem suas nuances de 

intensidade. A música erudita ocidental tem uma gama muito grande de intensidades, é muito 

expressiva. O compositor trabalha sempre com a intensidade, ela faz parte do próprio significado 

musical. Compositores ocidentais informam aos músicos e/ou cantores como querem a dinâmica 

de sua música colocando nas partituras sinais e termos em italiano. Por exemplo, pp ou 

pianissimo – som muito suave, mf ou mezzo forte – som moderadamente forte, e ff ou fortissimo 

– som muito forte.   

Schafer (1997) diz que um som forte é geralmente pensado como opressor enquanto um 

som fraco esvanece como uma neblina. Em tese, uma dinâmica muito forte causaria um impacto 

muito grande, enquanto uma dinâmica pianissima causaria o efeito de tranquilidade. Mas tudo 



34 
 

depende do contexto. Segundo Moura (2011), o compositor pode transformar esse pianissimo, 

quase inaudível, no momento de maior tensão em uma música. Se a música vem sempre forte e o 

ouvinte acostuma-se com essa dinâmica, de repente um som pianissimo, de forma abrupta, pode 

causar mais tensão do que outro som forte no meio de um contexto sempre forte. 

A dinâmica está atrelada aos eventos musicais, ajudando, fortalecendo, reforçando a 

condução da música, muito em função da criação de tensão, resolução de tensão, expectativa, 

clímax, etc. 

As menores alterações na intensidade podem repercutir profundamente na comunicação 

de uma emoção na música e na fala. Uma nota, palavra, ou mesmo uma sílaba com maior 

intensidade no meio das outras faz com que se perceba o contexto inteiro de outra forma. 

Stanislavski (1976) utiliza os termos musicais referentes às dinâmicas para o trabalho com a fala 

e diz que acentuar uma palavra em meio às outras cria perspectiva em uma frase, como a terceira 

dimensão em uma pintura cria impressão de profundidade. Ele diz que é preciso estabelecer 

variações de acentuação, ou seja, dinâmicas, “para dar vida e movimento à frase” (p. 178).     

 A construção de tensão, resolução de tensão ou clímax não dependem apenas das 

variações de intensidade, mas, também, das variações da duração. Stanislavski também afirma 

que outro método para realçar palavras ou frases é “mudar o andamento e o ritmo” (Idem, p. 79).  

  

2.5. DURAÇÃO 

Sistema Divisivo (pulsação, andamento, métrica, compasso, ritmo), Ritmo Aditivo, A 

importância do ritmo, O ritmo da fala, Silêncio. 

 

A duração representa simplesmente o tempo da vibração da onda sonora, que pode ser 

longo ou curto. É importante observar que, enquanto altura, intensidade e timbre são 

propriedades exclusivamente do som, o parâmetro da duração extrapola o som e está em tudo: a 

duração de um gesto, de uma cena teatral, do dia e da noite... 

O tempo é uma das maiores incógnitas para o ser humano. Sempre se buscou entender o 

que é tempo, e muitas e diversas são as respostas para tal conceito na filosofia, matemática, 

física, religião, etc. A manipulação do tempo é um assunto fundamental em música, pois essa 

arte é uma manifestação essencialmente temporal. Em seu artigo intitulado Manipulações do 

Tempo em Música – Uma Introdução, Moura (2007) afirma que a própria música se confunde 
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com o tempo, uma vez que para vários autores tempo é uma forma de música e a música uma 

forma de tempo. Para Moura, o compositor é alguém que manipula o tempo, transformando-o em 

algo especial para quem ouve sua música. 

Para Moura (Idem), a alma da música não é o som, mas o tempo. Em tese, é até possível 

fazer música sem som. John Cage, por exemplo, criou a famosa peça 4‟33‟‟, que consiste em 

quatro minutos e trinta e três segundos sem a emissão de uma nota sequer. Talvez a intenção de 

John Cage fosse que os barulhos da platéia e do meio ambiente fossem os eventos sonoros de sua 

peça, mas, em tese, seriam quatro minutos e trinta e três segundos sem som. Pode-se imaginar 

uma música sem som, mas não há como conceber a música sem tempo: 

 

O tempo é uma condição necessária para a música, talvez também uma 

condição suficiente. Não estou questionando a existência da música sem som, 

ou música sem as pessoas, mas ambas são imagináveis. Entretanto, não posso 

imaginar uma música sem a extensão do tempo (ROWELL apud MOURA, 

2007, p. 68). 

 

As durações são os elementos que constituem o ritmo. São as sequências de sons com 

durações diferentes que criam os diferentes ritmos musicais. O ritmo é aquilo que nos faz dançar, 

bater palmas, bater com os pés. Está presente na vida. Cada ser humano tem um ritmo interior, 

todo seu corpo pulsa. “O homem também é ritmo”, afirma Maria de Lourdes Sekeff (1996), 

“tanto em sua respiração, circulação, digestão, dinamismo nervoso, dinamismo humoral, quanto 

em suas operações mentais [...] o que levou Aristóteles a afirmar que o ritmo é próprio do 

homem” (p. 54). 

Copland (1974) diz que a maioria dos historiadores concorda que se a música teve algum 

começo, isso aconteceu pela batida de um ritmo. Ele afirma que um ritmo puro tem efeito 

imediato sobre o ser humano, ativando instintivamente suas origens elementares. Em algumas 

culturas, como em grupos de candomblé e umbanda, por exemplo, a música é composta quase 

que exclusivamente de elementos rítmicos, que podem adquirir uma enorme complexidade.    

 

2.5.1. Sistema Divisivo 

 

O tempo da música é criado, metrificado, dividido. É um tempo organizado no tempo, 

fazendo com que a música tenha o seu próprio tempo, o seu próprio sistema temporal. 

Dependendo da cultura, do lugar onde se esteja, a rítmica, o sistema rítmico é diferente. Moura 
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(2011) chama o sistema rítmico ocidental de sistema divisivo. Esse sistema parte do princípio de 

unidades de durações longas que podem ser divididas. 

Há uma grande hierarquia no sistema rítmico ocidental. Na base de qualquer música 

tonal, há um pulso invisível no qual o tempo está dividido em partes iguais. A pulsação é uma 

articulação temporal simétrica, de pequenas durações medianas geralmente inaudíveis. Esse 

pulso pode ser mais rápido ou mais lento de acordo com outro elemento chamado andamento, 

que determina sua velocidade. Para indicar o andamento de uma música e/ou de diversos trechos 

da música, os compositores geralmente utilizam termos em italiano, assim como para indicar as 

dinâmicas. Por exemplo, rallentando indica uma desaceleração do pulso, enquanto allegro indica 

um andamento rápido. Há também indicações numéricas, que determinam a velocidade das 

pulsações.  

 A métrica é um determinado tipo de agrupamento de pulsos, é agrupar pulsos acentuando 

um deles, tornando-o mais enfático que os outros. O agrupamento mais natural para o ser 

humano é o binário. Bernstein (1966) diz que isso tem a ver com a simetria do próprio corpo 

humano. O coração, por exemplo, não bate 1, 1, 1, 1. Ele realiza dois movimentos: contração e 

expansão: 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Outro exemplo é a respiração: para expirar, o corpo precisa inspirar, 

não há uma terceira etapa. 

  

A vida física é dupla. Vivemos num mundo de cima e baixo, trás e frente, dia e 

noite [...] Somos criaturas de esquerda e direita, e no nosso centro bate o 

coração, duplamente pulsando na sua sístole e diástole, 1-2, 1-2, enquanto 

vivermos. E então, criaturas de duas pernas que somos, caminhamos esquerda – 

direita, esquerda – direita na arte da música (BERNSTEIN, 1966, p. 91).  

 

Há outros agrupamentos, como o ternário (que é a métrica das valsas, por exemplo), o 

quaternário (que é derivado do binário), e muitos outros, regulares, irregulares, compostos... 

O compasso é a visualização dos agrupamentos da métrica em uma partitura, são as 

barras que dividem a partitura para que se coloque a notação. 

Mas tudo isso é apenas uma base: “métrica é apenas a fundação (a forma elementar) do 

ritmo” (Idem, p. 84). Os elementos musicais são instalados, adequados sobre essa base rítmica. A 

melodia, por exemplo, é feita de notas com durações diferentes. A duração das notas é 

subdividida. No caso da divisão binária, por exemplo, sempre por dois. Cada nota tem metade da 

duração da anterior. Começa com a semibreve, que vale duas mínimas. Cada mínima vale duas 
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semínimas. Cada semínima, duas colcheias e assim por diante, semicolcheias, fusas e semifusas. 

Dentro dessa referência, sabendo desse sistema de durações que vão dobrando ou dividindo, o 

compositor encaixa sua música, fazendo com que a melodia se articule, seja parando numa nota 

mais longa ou correndo em notas menores. Isso é o ritmo, que está na superfície da música, na 

melodia, na harmonia. “O ritmo, em especial na música ocidental, governa a maneira como a 

música está organizada em durações maiores e menores sobre uma base temporal simétrica de 

pulsos e métrica” (MOURA, 2011).  

Moura (Idem) diz ainda que, se por um lado esse é um sistema extremamente eficaz, por 

permitir a sincronização temporal em ensembles musicais (de duetos a orquestras sinfônicas), por 

outro lado também é limitado, por restringir a música a quadraturas métricas, o que não ocorre 

nos ritmos aditivos. 

 

2.5.2. Ritmo Aditivo 

 

O ritmo aditivo está presente geralmente na música não-ocidental, como a africana, 

indiana, balinesa. Segundo Moura (Idem), o ritmo aditivo permite formações temporais, unidades 

de duração assimétricas. Nas músicas de alguns grupos de candomblé, o ritmo se organiza a 

partir de uma pulsação rápida e audível, concretizada em som nos tambores menores, mais 

agudos. Em outros tambores, maiores e mais graves, são realizadas acentuações sobre pulsos 

estratégicos, criando agrupamentos de pulsações que são, geralmente, irregulares, assimétricos. E 

outros tambores criarão outros ritmos, originando várias camadas de combinações de ritmos 

diferentes. Exemplos desses procedimentos são encontrados em grupos de candomblé da Bahia, 

como o Ketu e o Ijexá, citados por Gerard Béhague (1984).  

 

2.5.3. A importância do ritmo 

 

Moura (2007) afirma que, de modo geral, um evento musical envolve a combinação 

desses vários parâmetros musicais primários: “som (altura, ruído, silêncio – sua contraparte), 

timbre (coloração, articulação, registro, intensidade), duração e textura (densidade, 

complexidade)” (p.70). E, citando Wallace Berry (1928-1991), atenta para o fato de essas 
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qualidades possuírem em si mesmas a capacidade de implementar força afetiva a um único 

evento musical, mesmo se esse estiver isolado, e que provocam reações no corpo do ouvinte: 

 

O valor afetivo que é inerente a eventos sonoros isolados [...] não deveria ser 

ignorado ou descartado em nenhuma visão abrangente da expressão e 

experiência musicais [...]. (Uma dançarina responderá com movimento 

„correspondente‟, estimulado pelo conteúdo afetivo de um único som) (BERRY 

apud MOURA, p. 70). 

 

Para Bernstein (1966), apenas o desenho rítmico de uma música já é expressivo, “capaz 

até de demonstrar estados emocionais” (p. 90). Jourdain (1998) afirma que ritmos mais lentos 

podem levar o ouvinte a estados reflexivos, melancólicos ou até a eventos trágicos, enquanto 

ritmos mais agitados podem sugerir entusiasmo, fúria, ansiedade. “Mesclando os dois ritmos 

podemos transmitir um efeito de questionamento, ou tensão” (JOURDAIN, 1998, p. 15). 

Para Dalcroze, o ritmo é “a chave-mestra, o pulso e a vida da música” (CALDWELL, 

1992). Para ele, o ritmo, em sentido amplo, é o fator organizador dos elementos musicais e o 

desenvolvimento rítmico (assim como de outros conceitos da música) deve se dar através do 

movimento corporal. Como foi dito no primeiro capítulo, muitos dos grandes encenadores 

utilizaram o método de Dalcroze para o treinamento de seus atores, como Stanislavski (que o 

conheceu e fez referências diretas a ele), Grotowski e Meyerhold. 

O ritmo é elemento fundamental no teatro, visto que é uma arte que, assim como a 

música, se desenvolve no tempo.  Jacyan Oliveira, na sua tese de doutorado intitulada O Ritmo 

Musical da Cena Teatral: a Dinâmica do Espetáculo de Teatro, considera o ritmo como um eixo 

de concatenação dos vários elementos que constituem uma encenação. Patrice Pavis (2003) diz 

que o ritmo não é uma ferramenta recém-inventada apenas para a leitura do texto dramático ou 

descrição da apresentação, mas constitui a própria fabricação do espetáculo. 

Eugenio Barba dedica ao ritmo um capítulo do seu livro A Arte Secreta do Ator. 

Dicionário de Antropologia Teatral. Ele traz como epígrafes do capítulo as seguintes frases: “Eu 

ritmo, logo existo”, de Marcel Jousse em L’Antropologie du geste; e a outra, de Platão em 

Timon: “O ritmo é uma emoção liberada em movimentos ordenados”. Barba define o ator (ou 

dançarino) como aquele que sabe esculpir o tempo, assim como um compositor: 

“Concretamente: ele esculpe o tempo em ritmo, dilatando ou contraindo suas ações. A palavra 

ritmo vem do verbo grego rheo, significando correr, fluir. Literalmente, ritmo significa um meio 
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particular de fluir” (BARBA, 1995, p. 211). Por meio de linhas de tensões homogêneas ou 

variadas, respirações, pulsações, criando expectativas, o ator materializa a duração de uma ação e 

transforma o ritmo no que ele chama de tempo-em-vida.  

Barba preocupa-se com a palavra, comparando as sílabas com as notas em uma partitura 

musical, afirmando que elas também possuem ritmo. 

Meyerhold utiliza a música desde o início de sua atividade teatral, estudando o 

movimento cênico e seu entrelaçamento com o ritmo. Ele cria, através do uso da música, uma 

técnica extracotidiana em seus atores, para que a cena seja regida por bases musicais, como o 

ritmo. Ele fala que a música sozinha é capaz de criar imagens e, junto com a cena, ela conquista 

não apenas o tempo que já lhe pertencia, mas também o espaço. Ele diz que “por meio do ator a 

música traduz a dimensão do tempo em termos espaciais” (MEYERHOLD apud BARBA, 1995, 

p. 216).      

Barba afirma que o aspecto mais fascinante do trabalho de Meyerhold foi a criação da 

Biomecânica, “o estudo do movimento e equilíbrio do corpo-em-vida” (BARBA, 1995, p. 216), 

que consiste numa série de exercícios que envolvem todo o corpo e permitem ao ator criar um 

ritmo cênico, extracotidiano.   

“O ritmo é, sobretudo, a pulsação do tempo da ação e de seu movimento”, afirma Luís 

Otávio Burnier (2001, p. 45, grifo do autor). Ele diz que o ritmo é um dos elementos que 

compõem a ação física. Burnier diz que nada existe sem ritmo, na arte ou na vida, e cita 

Stanislavski para falar sobre ritmo na ação física. Para Burnier, o ritmo interior de uma pessoa 

determina sua respiração e, no caso das ações físicas, o ator deve procurar qual a respiração da 

ação para encontrar seu ritmo ideal. Burnier se baseia também no trabalho do ator e mímico 

francês Etienne Decroux (1898-1991). Os estudos de Decroux sobre o ritmo no trabalho do ator 

trabalham diferentes dinâmicas rítmicas, que Decroux chamou de dinamoritmo: “a musicalidade 

ou a densidade musical do movimento” (p. 46). Burnier conta que as aulas de Decroux eram 

todas cantadas e que ele utilizava canções populares antigas, inglesas e francesas, para 

determinar a dinâmica do ritmo dos movimentos. 
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2.5.4. O ritmo da fala 

 

Na fala cotidiana há um ritmo, de certa forma. Mas, comparado com a música, não há 

uma métrica uniforme em sua base. 

Na poesia há uma métrica. As noções de metro, verso e ritmo estão estreitamente ligadas 

na tradição literária brasileira. As leis de metrificação ou versificação apresentam normas a 

serem seguidas, esquemas definidos para a composição do verso. Em seu livro Sons, Versos e 

Ritmos, Norma Goldstein (2006) fala que o ritmo do poema pode se dar através da métrica, do 

número de sílabas, sua duração e acentuação, ou pode resultar de uma série de efeitos sonoros ou 

jogo de repetições. 

Mas, diferente da música, pode-se declamar uma poesia toda metrificada e, em termos de 

duração, demorar muito mais no primeiro verso do que no segundo. Não sai da métrica, mas sai 

do andamento, muda a pulsação. Para declamar uma poesia não é preciso uma pulsação tão exata 

e constante como na música. Na música também há flexibilidade. Existe, por exemplo, o termo 

agógica, que indica flutuações de tempo na execução de uma música, a fim de deixar uma 

margem de expressão ao intérprete. Mas não há tanta flexibilidade quanto na fala cotidiana, que 

é livre, espontânea, não planejada como uma música.  

Para falar em cena é preciso haver esse planejamento, é necessário buscar sempre 

pulsação e ritmo. No trabalho com a fala e com o movimento, bem como na construção de todo o 

espetáculo, Stanislavski utiliza o que ele chama de tempo-ritmo, uma junção de andamento e 

ritmo. O livro A Construção da Personagem (1976) mostra o treinamento de atores para quem 

Stanislavski ensina o ritmo divisivo da música tonal e utiliza metrônomos
12

 para a realização de 

ações físicas e vocais. Ele afirma que cada ator precisa formar sua própria linha de “velocidade 

ou compassos de fala, de movimentos, de experiência emocional, independentes e individuais, 

nos papéis que estiverem representando” (p. 202). O ator pode experimentar também um conflito 

entre o tempo-ritmo interior e o exterior, evidenciando esse conflito em pequenas insinuações de 

atos, fazendo com que a personagem ganhe mais força e realidade. 

Stanislavski diz que: “onde quer que haja vida haverá ação; onde quer que haja ação, 

movimento; onde houver movimento, tempo; e onde houver tempo, ritmo” (Idem, p. 212). O 

                                                 
12

 Metrônomo é um artefato que produz pulsos de duração regular, lentos ou rápidos, e é utilizado para o estudo da 

música e da prática instrumental.  
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tempo-ritmo de movimento, para Stanislavski, é capaz de evocar sentimentos e despertar “nossa 

faculdade criadora” (p. 216), sugerindo “não somente imagens, mas também cenas inteiras” (p. 

217).  

Para Stanislavski, o tempo ou andamento do ator é interno, é seu “metrônomo interior 

individual” (Idem, p. 213) e rege seus movimentos e fala. As letras, sílabas e palavras são como 

notas musicais, curtas ou longas, acentuadas ou não-acentuadas, e marcam o ritmo. Ele fala que 

cada som, sílaba e palavra deve ter sua duração planejada e que o ator deve fazer uma relação 

rítmica entre as frases. O diretor russo afirma que o tempo-ritmo existe tanto na poesia como na 

prosa e que, no palco, a linguagem em prosa pode aproximar-se da música e dos versos, até certo 

ponto, se for dita com ritmo. “O ponto crucial [...] é saber como combinar num só todo frases de 

ritmos variados” (p. 245). 

      

2.5.5. Silêncio 

 

Segundo Schafer (1991), o silêncio é uma “caixa de possibilidades”. Ele pode falar alto, 

pode gerar expectativa, ansiedade, medo, pode denotar êxtase, alívio. Para Rowell (1987), certos 

silêncios são “investidos de uma extraordinária quantia de tensão ou de diminuição de energia” 

(p. 152). 

Os silêncios e pausas são fundamentais para Barba (1995), constituindo a rede de 

sustentação sobre a qual o ritmo se desenvolve. Para ele não há ritmo sem a consciência do 

silêncio, e os ritmos se diferenciam entre si não pela forma como organizam os sons ou ruídos, 

mas os silêncios e pausas. Barba compara o ritmo-em-vida (que é como ele se refere ao ritmo do 

ator em cena) a ondas do mar, folhas ao vento ou chamas do fogo, e diz que seu segredo está nas 

pausas. Essas pausas não são estáticas, sem vida, mas são “silêncios dinâmicos”, com pulsação 

contínua, transições para criar impulso para a próxima ação, que Barba chama de contra-impulso.   

As pausas na fala do ator são indispensáveis, segundo Stanislavski (1976): “A pausa é um 

elemento importante, um verdadeiro trunfo em nossa técnica de falar” (p. 155). Ele as divide em 

três tipos: as pausas lógicas, que são breves, apenas para separar as palavras em grupos ou 

orações; as pausas psicológicas, de maior duração, servem para criar expectativa ou tensão, e 

podem até mesmo desrespeitar a pontuação lógica das frases; e as luftpause, uma rápida 

inspiração de ar, expressão alemã usada no canto que o encenador trouxe para o teatro. 
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2.6. TIMBRE 

A cor do som 

 

O timbre é conhecido como “a cor do som”, é a identidade do som, que nos permite 

distinguir uma fonte sonora de outra. Dois sons de mesma altura, duração e intensidade, podem 

ser distinguidos se seus timbres forem diferentes. Por exemplo, se uma mesma nota for tocada 

por um violino, depois por um piano e em seguida por uma flauta, podemos identificar os três 

sons distintamente, como vindos de fontes diferentes, graças ao timbre, embora tenham 

frequência (altura) e amplitude (intensidade) similares. 

O timbre em música diz respeito à escolha dos instrumentos e/ou das vozes. Para Moura 

(2011), a beleza do timbre como parâmetro musical está no seu poder de transformação, de 

flexibilidade. Para ele, não há coisa pior do que um som absolutamente estável como o de um 

sintetizador, cujo timbre não muda. A beleza sonora dos instrumentos acústicos e da voz está na 

capacidade de transformação timbrística dos mesmos. Uma nota tocada no piano, por exemplo, a 

cada bit de segundo o seu som é transformado. Um violinista faz exercícios para conseguir sons 

uniformes com seu arco. No entanto, embora se esforce para manter uniformidade, mesmo o som 

mais „liso‟ e estável que conseguir tocar, será um som que se modifica no tempo. 

“O timbre traz a cor da individualidade à música. Sem ele, tudo é uniforme e 

invariavelmente cinza, como a palidez de um moribundo” (SCHAFER, 1997, p.76). Na peça 

musical Pedro e o Lobo, do compositor russo Sergei Prokofiev (1891-1953), por exemplo, cada 

personagem tem sua individualidade representada pelo diferentes timbres dos instrumentos. O 

flautim é utilizado para representar o pássaro e a trompa representa o lobo. E cada um deles tem 

um motivo condutor, uma melodia associada a cada manifestação de ideia, pessoa ou situação. 

Maletta (2005) conta em sua tese uma estratégia usada pelo diretor Paulo José, chamada 

de orquestração do texto, na qual o ator incorpora a sonoridade dos instrumentos musicais em 

sua fala. Paulo José propõe que o ator explore o timbre de algum instrumento que melhor se 

adapte ao timbre da personagem, ou às intenções de expressão do ator em determinada fala. Ele 

afirma que: 

 

A sonoridade da palavra depende do timbre, isto é, da aparência da emissão 

sonora. Os instrumentos musicais têm timbres diferenciados, timbres metálicos, 

cordas, madeiras, timbres percussivos, etc. Para a voz humana, podemos utilizar 
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essas nomenclaturas e outras especificações ligadas à paralinguagem. Temos, 

portanto, a Voz de Flauta, Voz de Oboé, Voz de Fagote, Voz de Trombone, etc 

(JOSÉ apud MALETTA, 2005, p. 210).  

 

Maletta conta ainda que, em alguns momentos, Paulo José literalmente substitui a 

sonoridade da palavra falada pela “palavra instrumental” para elaborar a encenação: 

  

Assim, ele propõe a recriação de alguns diálogos do texto original, substituindo 

a fala de uma determinada personagem por uma intervenção instrumental. Para 

tanto, elege-se o timbre instrumental considerado ideal para representar a voz 

daquela personagem, naquele momento, e criam-se frases musicais que se 

assemelham o máximo possível à entonação que o ator empregaria se fosse falar 

o texto (MALETTA, 2005, p. 211). 

 

É importante que o ator explore diversas possibilidades de timbres, para identificar cada 

personagem, emoção/intenção que queira expressar. Para imprimir identidades em suas 

personagens, a atriz Júlia Varley mostra, em sua demonstração de trabalho intitulada Eco del 

Silencio (1994), como pesquisa os mais variados timbres de pessoas e animais como cabra, gato, 

cachorro, vaca e galo. Mesclando também tais timbres em uma personagem só, ela consegue 

identificar de forma precisa os anseios, sentimentos e intenções em cada frase dita.     

 

2.7. O ATOR COMPOSITOR 

Um compositor de música em cena 

 

Um compositor de música “modela” os sons, construindo o clima que deseja através de 

processos e técnicas composicionais. Como um pintor ou escultor, ele “desenha”, dá forma a 

uma música, podendo “criar diferentes tipos de climas, gestos e associações” (RATNER, 1983, 

p. 3). Sons suaves ou pesados. Que tipo de clima podem criar? A música cria formas, 

movimentos, gestos. Pode ir para cima, para baixo; rápida, lenta; reta, em curvas; longa, curta; 

fluida, quebrada; gentil, vigorosa... Para o ouvinte, “cada gesto provoca uma resposta dentro de 

si, como tensão, excitação, serenidade, relaxamento” (Idem, p. 2). 

Matteo Bonfito (2002) cria o termo Ator Compositor para falar do ator como alguém que 

sistematiza procedimentos, que cria, arranja, planeja, combina e constrói todos os seus gestos, 

movimentos e ações. Aqui utilizo esse termo de forma mais específica, para comparar o ator a 

um compositor de música, falando especialmente do seu trato com as palavras. Como afirma 
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Decroux, “o ator é um autor de música dramática [...] para as palavras daquele que leva o nome 

de autor” (DECROUX apud BURNIER, 2001, p. 35). Considero o ator como um compositor de 

música em cena, que escolhe e modela os sons com propósitos específicos de expressão, para 

criar imagens e sensações, visando tocar o público de alguma maneira. 

No capítulo seguinte abordo os parâmetros musicais de forma dinâmica, aplicados ao 

teatro. Construo todas as partituras físicas e vocais do exercício dramático De Janelas e Luas 

(parte prática desta dissertação de mestrado) como uma atriz compositora, investigando relações 

entre os parâmetros musicais deste capítulo, com atenção especial à forma ou formas de falar o 

texto. 
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Cap. 3 – PALAVRAS AO MAR: 

UMA VOZ QUE APRENDE A DANÇAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Sei do mar 

Que o mar 

Ainda é um silêncio 

E a palavra mar 

Um oceano de palavras”. 

(Lúcio Lins) 
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Inicio o presente capítulo analisando como se deu minha escolha por este objeto de 

pesquisa. Percorrendo minha trajetória como pessoa e artista, observo que a poesia, a 

contação de histórias, o teatro e a música sempre estiveram presentes. Faziam parte de meu 

cotidiano e apresentavam-se não como artes distintas, mas como se fizessem parte de uma 

única e extraordinária arte. Falar, declamar, cantar, contar... Eram formas muito aproximadas 

de usar a voz, andavam juntas e misturavam-se.  

Em seguida, apresento o resultado da parte prática desta pesquisa: o exercício dramático 

De Janelas e Luas, exercício no qual procuro fazer essa miscelânea de contação e “cantação”, 

poesia, música e teatro. Primeiramente, trago o diário de bordo, contando o percurso inicial: 

como surgiram as primeiras ideias para a encenação, como nasceram o texto e as personagens. 

Logo após, apresento o universo musical do exercício, mostrando como foram manipulados 

os parâmetros musicais dentro da representação. Em seguida, analiso cena a cena da 

encenação, discorrendo sobre a construção das partituras físicas e vocais.        

 

3.1. O PORQUÊ DA VOZ 

 

É de manhã. Madrugada ainda. O poeta acorda. Exercita seu corpo, faz alongamentos e 

exercita sua mente em profunda meditação. A menina, que havia acordado por ter feito xixi na 

cama, está na sala do poeta, observando-o, deitada no sofá. Mal trocam palavras. Mas para que? 

Seus olhares de amor já dizem tudo. Ela adormece e ele traz um lençol para cobri-la. 

É de manhã. Agora, o sol já nasceu. Passeia do quarto para a cozinha uma senhora, porte 

de rainha, cabeça erguida, nariz empinado, cheia de ânimo e de vida. De olhar firme, porém 

sereno. Olhar de quem conhece todos os segredos da vida. Da importância da rota incansável das 

formigas, mas também do delírio das cigarras. Com ela, sim, a menina conversará todo o tempo, 

pois suas palavras são mágicas. 

Apenas com palavras, a senhora podia transformar-se em mil outras, ora era fada, ora 

cantora de rádio, ora pequena igual à menina... E suas palavras podiam levá-las a lugares 

distantes, nunca antes visitados. Festejavam o casamento da Branca de Neve, escondiam-se do 

lobo na casa dos porquinhos, brincavam com Pedrinho, Emília e Narizinho no sítio encantado, 

inventavam novos lugares e novas histórias.        
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Estes são fragmentos da minha infância que trago guardados na memória de todos os 

meus corpos (físico, mental, emocional e espiritual). O poeta é meu avô materno, Agrimar 

Montenegro, craque na métrica, na rima e nos trocadilhos. Sempre escreveu muito mais do que 

falou. A senhora era a Dona Wilma, minha avó materna. Uma grande artista, uma maravilhosa 

contadora de histórias. Seu sonho quando mais moça era ser atriz ou cantora. Mas naquela época 

essas não eram profissões para uma “moça de família”. Dois grandes mestres: ele, mestre do 

silêncio e da palavra escrita; ela, da voz e da palavra falada. 

A minha avó se realizou quando uma de suas filhas tornou-se cantora e atriz. Minha mãe, 

Eleonora, recebeu esse nome da minha avó por causa de uma atriz italiana, Eleonora Duse. 

Quando estava grávida de mim, minha mãe atuou em um espetáculo até uma semana antes de dar 

à luz. Ela conta que numa noite de apresentação sentiu dores e pensou que eu fosse nascer ali 

mesmo. Quando criança, dormi muitas vezes nas coxias do palco durante ensaios de suas peças. 

Durante o ensaio do espetáculo infantil Ai, meu dentinho!, escrito por ela, eu subi no palco e 

participei de uma cena. Tinha apenas quatro anos, mas passei a fazer parte do elenco por vontade 

própria. Arrumava-me cedo, de forma muito responsável, fazia minha maquiagem sozinha e 

apressava os outros. Minha mãe atuava representando a Nina Cárie Hagen, personagem 

inspirada numa cantora de rock da época. Lembro que uma mãe foi falar com ela para pedir que 

conversasse com seu filho, porque ele não queria mais escovar os dentes esperando encontrar a 

Dona Cárie da peça.  

Depois atuei em mais dois espetáculos infantis escritos e dirigidos por ela: A História da 

Tonta Baratinha e O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, sendo este último uma adaptação do 

livro de Jorge Amado, com direito a uma carta muito bonita dele elogiando a adaptação. Em 

todos esses trabalhos que participei, observei que minha mãe herdou da minha avó a mesma 

preocupação no trato com as palavras. Nada podia ser dito gratuitamente, mas as palavras tinham 

que ser, uma a uma, “saboreadas” e cheias de musicalidade. A música se fazia presente o tempo 

todo, independente da presença da canção, executada por instrumentos ou vozes. Havia ritmo nas 

cenas, havia a pulsação de cada personagem. Todos os sons, palavras, gestos e pausas iam 

construindo uma grande partitura sonora e o espetáculo se tornava o que ela chama de sinfonia 

teatral. 

Certa vez, em um evento da Orquestra Sinfônica da Paraíba, minha mãe foi convidada a 

contar a história de Pedro e o Lobo, enquanto a orquestra executava a trilha sonora composta por 
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Prokofiev. Eu estava na primeira fila, assistindo maravilhada enquanto ela se transformava em 

diversos personagens mudando o timbre da voz, mudando a posição do chapéu ou retirando-o e 

transformando um cabo de vassoura em diversos objetos, como bengala ou espingarda. Após a 

apresentação, um menino veio em nossa direção procurando o Pedro da história. Minha mãe 

colocou novamente o chapéu, transformando-se em Pedro, e falou com ele. Lembro do sorriso do 

menino, dos seus olhos arregalados e de como falou com minha mãe, certo de que estava falando 

com Pedro, um menino igual a ele. 

Meu pai, Ronald Lira – mais conhecido como Buda Lira – também é ator. Faz parte do 

Grupo Piollin de Teatro junto com seus irmãos, Nanego e Soia Lira. Foi quem dirigiu o 

espetáculo Ai, meu Dentinho! e representou o Gato Malhado no espetáculo dirigido por minha 

mãe. De personalidade forte, mas também doce, sempre me fez rir e me contava uma única 

história (penso que era a única que sabia), a de um coelho chamado Ronaldo que arrumava 

confusão com a Dona Onça. Contava baixinho, quase sussurrando, e meu sono ia chegando. 

Escutávamos música o tempo todo, com letras bonitas, melodias e harmonias bem feitas, 

dessas que ficam na nossa alma para sempre. Havia sempre muitos livros pela casa, infantis, de 

teatro, de música, de histórias e de muita poesia. Mário Quintana era o preferido da minha avó. 

Cecília Meireles a preferida da minha mãe. Cresci ouvindo as duas cantarem e declamarem 

poesias todos os dias. Era como comer, beber água ou dormir... Fazia parte da vida como uma 

necessidade da alma. Lembro as palavras da dançarina indiana Sanjukta Panigrahi que, falando 

de seu ofício, dizia que dançar cotidianamente, mesmo para si, é uma necessidade como comer e 

beber (PANIGRAHI apud PRADIER, 1998). 

Cursei alguns semestres de Psicologia buscando descobrir qual caminho seguir. Mas lá 

no fundo eu já sabia, cada célula do meu corpo me cantava a resposta. Nesse período minha mãe 

havia retornado da Bahia, onde concluiu seu mestrado. Sua dissertação intitulada A Alma das 

Palavras – A Voz Enquanto Imagem das Palavras: Uma Proposta de Leitura e em Cena-Ação 

sistematizou um processo de criação que sempre acompanhei de perto, no qual a construção 

teatral é feita a partir da relação entre imagens sonoras, físicas e vocais, ações dramáticas e a 

música individual
13

 do ator experimentador. O Último Verso foi seu trabalho prático, construído 

                                                 
13

 A Música Individual do ator é uma metáfora utilizada por Eleonora Montenegro (2001) para falar todas as 

pulsações e ritmicidades que o indivíduo traz dentro de si; a música de suas lembranças, sonhos, medos e desejos 

mais profundos, suas experiências gravadas em seu corpo, que irão influenciar na construção de suas partituras 

físicas e vocais. 
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em laboratório paralelo à escrita. Assistir a esse espetáculo foi arrebatador para mim, dando-me a 

certeza do que buscava: desejava e precisava continuar fazendo teatro. Também ouvi palavras 

semelhantes do ator paraibano Joevan Oliveira, meu colega de turma neste mestrado, que me 

afirmou ter escolhido esta profissão após assistir várias vezes O Último Verso.    

Decidi fazer novo vestibular, dessa vez para o extinto curso de Educação Artística. 

Finalizei o curso com a habilitação em Música, por entender sua vital importância na minha 

formação como atriz. 

Durante o período da graduação em Educação Artística participei do Coral Universitário 

Gazzi de Sá, sob a regência do Maestro Eduardo Nóbrega, a direção musical do Prof. Antônio 

Carlos Pinto Coelho – o maestro Tom K – e a direção cênica da Prof.ª Eleonora Montenegro.  

O canto coral é um excelente treinamento para a audição e concentração, pois é preciso 

cantar sua linha melódica ouvindo diversas linhas diferentes ao seu redor. Tal treinamento é 

fundamental para o ator. O ator Eduardo Moreira e a atriz Inês Peixoto, ambos do Grupo Galpão 

de Teatro, em entrevista a Ernani Maletta (2005), falam sobre a importância do canto coral, pois 

exercita “de maneira direta um dos elementos mais básicos para a atuação: o saber ouvir” 

(MOREIRA apud MALETTA, p. 190). 

Este período que participei do Coral Universitário contribuiu bastante para o meu 

crescimento como atriz, me fazendo perceber cada vez mais as infinitas possibilidades de ligação 

entre música, palavra e cena teatral, pois a proposta do Gazzi de Sá não era apenas cantar as 

músicas, mas encená-las. Para tanto, a professora Eleonora criava muito mais do que 

coreografias, mas imagens e cenas para serem executadas juntamente com o canto. Realizar as 

coreografias e encenações simultaneamente com o canto, mesclando os naipes
14

, também é um 

excelente exercício para o ator, pois requer muita atenção e concentração, e estimula também o 

desenvolvimento da capacidade de saber lidar com os diversos elementos cênicos ao mesmo 

tempo. Esta união entre polifonia vocal e polifonia cênica é, inclusive, um importante tema na 

tese de doutorado de Maletta, que assegura a importância de exercícios dessa natureza para a 

formação do ator. 

Revisitando minha história, e percebendo então o quanto a voz e a música das palavras 

sempre foram primordiais em minha vida, concluí minha graduação dando aula de técnica e 

                                                 
14

 Os naipes são as divisões de vozes dentro de um coral. As vozes masculinas geralmente são divididas entre: 

tenores, barítonos e baixos; e as vozes femininas entre sopranos, mezzo-sopranos e contraltos. 
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expressão vocal num curso de iniciação para atores, fazendo destas aulas a base da minha prática 

de ensino. O conteúdo das aulas eram os princípios básicos da técnica vocal (respiração, emissão 

sonora, ressonância, articulação e projeção vocal) e alguns exercícios e jogos de expressão vocal, 

com ênfase na manipulação dos parâmetros sonoros: altura, intensidade, duração e timbre. A 

partir dessas aulas surgiu o desejo de me aprofundar nesse assunto e utilizar, além dos 

parâmetros sonoros, parâmetros musicais na criação do trabalho vocal do ator. 

 

3.2. SUBINDO A BORDO 

 

A primeira cena do trabalho prático do mestrado surgiu ao final da disciplina Poética e 

Teatro, ministrada pelo Prof. Robson Haderchpek. Como avaliação final, além do trabalho 

escrito, o professor nos pediu uma demonstração das nossas poéticas. Ainda não havia começado 

meu laboratório prático e essa foi uma forma de me impulsionar para realizar o trabalho que 

precisava ser feito. Montei uma cena que não tinha mais que quinze minutos, mas que já 

continha os princípios que buscava. 

A cena foi criada a partir de uma história que escrevi chamada O Nascimento do Mar
15

, 

que conta que o mar nasceu a partir das lágrimas de uma menina de olhos muito grandes. Por não 

parar mais de chorar, tudo virava mar, as pessoas viravam peixes e a menina se transformava em 

sereia. Um grande pano verde representava o mar, mas também se transformava em outras coisas 

durante a cena, como um xale, uma touca e um bebê – o mar que nascia. Por último, colocado 

por cima de minhas pernas, o pano verde virava a cauda da sereia. Um barquinho de papel azul 

“navegava” no pano verde, preso por um broche de cabelo. 

Para começar e terminar a cena acrescentei à história textos comumente usados por 

contadores de histórias em todo o mundo. Encontrei esses textos no livro O Ofício do Contador 

de Histórias, de Gislaine Matos e Inno Sorsy. Mas antes do texto inicial e depois do texto final, 

cantava a seguinte cantiga popular: 

 

Serenô, cai, cai, cai, cai 

Serenô, deixai cair 

                                                 
15

 Essa história foi inspirada em outra história, retirada do espetáculo O Último Verso, na qual uma menina de olhos 

grandes se transforma em lua cheia. 
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Serenô da madrugada não deixou meu bem dormir 

Minha vida, ai, ai, ai, é um barquinho, ai, ai, ai 

Navegando sem leme e sem luz 

Quem me dera, ai, ai, ai, que eu tivesse, ai, ai, ai 

O farol dos teus olhos azuis 

 

A partir dessa cena, começaram a surgir as primeiras ideias para o trabalho prático. 

Gostaria de trabalhar com a contação de histórias e de estar bem perto do público. Comecei a 

reunir textos, poesias e canções e soltei, enfim, a âncora desse barco. Comecei a navegar... Mas 

não fui sozinha. Pedi à professora Eleonora Montenegro que assumisse o comando da 

embarcação, pois sabia que meu desejo por esta viagem só havia nascido por causa das viagens 

dela (e das viagens de nossa primeira mestra, Dona Wilma). Sou apenas “aprendiz de feiticeira” 

que começa, agora, a criar suas próprias palavras-poções mágicas. 

Ela seria, definitivamente, a pessoa mais indicada para dirigir esta encenação, pois 

compreenderia exatamente o que eu estava buscando, além de me oferecer liberdade e 

cumplicidade, fazendo com que este processo se tornasse muito mais prazeroso. 

 

3.3. DE JANELAS E LUAS 

Diário de Bordo 

 

Ali, onde outros propõem obras, não pretendo nada, além de mostrar o meu espírito. 

                                                                                                                               (Antonin Artaud) 

 

Eu não sabia exatamente o que fazer, só sabia que queria algo bem simples. Um exercício 

em que eu pudesse olhar diretamente para as pessoas. E que as pessoas pudessem olhar 

diretamente para mim também. Sabia que queria que fosse poético, lúdico, lírico... Mas que 

doesse também. Doesse por tocar no fundo da alma, nas coisas escondidas, bem guardadas e 

esquecidas. 

 

DIÁRIO DE BORDO 

João Pessoa, 04 de Março de 2011. 
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Local de trabalho: meu quarto. 

Lua: Nova, bem fininha... Como um sorriso no céu.  

  

Gabriela, minha filha (a mais nova “aprendiz de feiticeira”), ganhou o livro O Pequeno 

Príncipe, e eu estava lendo um trechinho para ela todas as noites. Fazia tanto tempo que eu havia 

lido esse livro, e entrar em contato com ele novamente foi como renascer, voltar a ser criança, 

redescobrir a criança adormecida em minha alma. 

Tentei buscar timbres diferentes, dando uma identidade para cada personagem, tentei 

simplificar o texto e fazer com que aqueles momentos de leitura fossem especiais. Algumas 

vezes, interrompia a leitura para perguntar se Gabriela estava compreendendo todas as palavras 

do livro. Mas, para ela, não importava tanto saber o sentido de cada palavra, porque eu a estava 

conquistando com uma voz que ia além dos significados das palavras. Ela não queria parar a 

história para perguntar, queria apenas ouvir, encantada, e imaginar todas aquelas cenas. E era 

exatamente isso o que eu queria com a encenação: encantar com a história, e encantar através da 

música das palavras. 

Foi com a leitura desse livro que veio a ideia de uma personagem como o Pequeno 

Príncipe, alguém que visse beleza e importância nas coisas simples, uma sonhadora, que vê a 

vida por um filtro cor-de-rosa, a leveza em pessoa. Seu nome seria Maria das Quimeras. Este 

nome foi retirado de uma poesia de Florbela Espanca: 

 

Maria das Quimeras 

(Florbela Espanca) 

 

Maria das Quimeras me chamou 

Alguém... Pelos castelos que eu ergui 

P‟las flores d‟oiro e azul que a sol teci 

Numa tela de sonho que estalou. 

 

Maria das Quimeras me ficou; 

Com elas na minh‟alma adormeci. 

Mas, quando despertei, nem uma vi 
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Que da minh‟alma, Alguém, tudo levou! 

 

Maria das Quimeras, que fim deste 

Às flores d‟oiro e azul que a sol bordaste, 

Aos sonhos tresloucados que fizeste? 

 

Pelo mundo, na vida, o que é que esperas?… 

Aonde estão os beijos que sonhaste, 

Maria das Quimeras, sem quimeras?… 

 

Relendo essa poesia, pensei que essa personagem poderia mudar, ou passar por um 

momento de conflito no qual perderia suas quimeras. Foi quando encontrei, não por acaso – pois 

parecia que tudo conspirava ao meu favor nesse momento de busca e criação – um livro com a 

poesia Ismália, de Alphonsus de Guimaraens, publicado pela Cosac Naify em 2007. É uma 

edição belíssima, quase artesanal. Encantei-me com a história de Ismália e com as ilustrações de 

Odilon Moraes. Depois fiquei sabendo que minha avó (a Dona Wilma) adorava essa poesia e 

costumava declamá-la. 

O poema Ismália inicia dizendo: “Quando Ismália enlouqueceu”... E aí pensei: por que 

ela enlouqueceu? Quem era ela antes de enlouquecer? Poderia ser justamente a Maria das 

Quimeras que, depois de perder as quimeras, enlouqueceu. Mas Ismália seria uma segunda 

personagem, pois não queria deixar tão claro para o público que elas seriam a mesma pessoa. 

Ismália seria o oposto de Maria das Quimeras: tristeza, desilusão, angústia, desespero, 

loucura... Cantar, uivar para a lua... 

Segue abaixo o poema Ismália: 

 

Ismália 

(Alphonsus de Guimaraens) 

 

Quando Ismália enlouqueceu, 

Pôs-se na torre a sonhar... 

Viu uma lua no céu, 
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Viu outra lua no mar. 

 

 

No sonho em que se perdeu, 

Banhou-se toda em luar... 

Queria subir ao céu, 

Queria descer ao mar... 

 

E, no desvario seu, 

Na torre pôs-se a cantar... 

Estava perto do céu, 

Estava longe do mar... 

 

E como um anjo pendeu 

As asas para voar... 

Queria a lua do céu, 

Queria a lua do mar... 

 

As asas que Deus lhe deu 

Ruflaram de par em par... 

Sua alma subiu ao céu, 

Seu corpo desceu ao mar... 

 

 Por último, pensei em alguém que contaria a história das duas. Uma contadora de 

histórias. Alguém em outra fase da vida, que passou por dificuldades, perdeu e recuperou suas 

quimeras... Poderia ser a própria Maria das Quimeras contando sua história, mas também não 

queria deixar isso claro. Ela seria simplesmente a narradora, que chamei de Maria, mas seu nome 

não apareceria na história. 

Três personagens, três formas de ver o mundo, três janelas por onde olhar a vida. Três 

mulheres em fases distintas... Fases da vida, fases da mulher, fases da lua... De Janelas e Luas! 

Maria das Quimeras seria lua nova, começando a viver, cheia de vida, de leveza, fantasia e 
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suavidade; Ismália, a lua cheia, lua das paixões e da loucura; e Maria, a narradora, lua crescente 

e minguante, o equilíbrio entre as duas, uma sábia, talvez uma mãe. 

Ao mesmo tempo em que reunia textos meus, canções e poemas de autores diversos que 

tivessem relação com as três personagens, dei início ao laboratório prático. Comecei buscando a 

energia, o corpo e a voz de cada personagem. O que elas têm a dizer? Com que voz/vozes contar 

suas histórias? 

 

DIÁRIO DE BORDO 

João Pessoa, 08 de Abril de 2011. 

Local de trabalho: o salão de festas do prédio da minha mãe, que fica de frente para o mar. 

Lua: Nova, quase Quarto Crescente... As ideias também vão crescendo. 

 

 Eleonora começou a trazer músicas que me guiassem nesse processo, que pudessem 

estimular meu corpo a buscar a energia de cada personagem. Sob a influência dessas músicas 

também comecei a construção de partituras físicas. Essas músicas influenciaram diretamente na 

criação de movimentos, gestos, ações e, por fim, na construção das partituras. Deixei-me 

conduzir pelo andamento e ritmo das músicas, pelas sensações que as melodias me causavam e 

as imagens que despertavam. A voz de cada personagem surgiria junto ou depois, pois a palavra 

precisava nascer do impulso do corpo, lá de dentro, ou poderia soar uma voz falsa. Esta é uma 

característica da vocalidade poética, ela necessita de um corpo que a expresse (LOPES, 1997). 

Eu precisava desse primeiro “silêncio”, para que dele surgisse o verbo, assim como Lecoq (2010) 

trabalha com seus alunos. As palavras devem nascer do corpo e dançar com o corpo, como disse 

no primeiro capítulo, citando diversos outros autores. Dessa forma, a voz não ficaria “trancafiada 

em palavras”, mas poderia “sair dos impulsos e ela mesma provocar outros impulsos”, que eu 

teria de moldar, “dar-lhe vida, canto e dança” (MONTENEGRO, 2001, p. 246). 

Posso afirmar que quase todas as cenas possuem sua “música de fundo”, foram 

construídas a partir de uma música. Cada olhar, gesto e palavra têm seu tempo certo e sua função 

na cena. Nada é gratuito ou aleatório. O sonho de Meyerhold, citado no primeiro capítulo, 

também era o meu desejo: “(...) um espetáculo ensaiado com fundo musical, mas depois 

interpretado sem música” (MEYERHOLD apud PESOCINSKIJ, [199?], p. 24). Sem música, 
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mas com música, pois tudo foi criado a partir de músicas. E, enquanto eu enceno, ouço-as dentro 

de mim. 

Nesse período, escrevemos alguns textos juntas, num exercício que Eleonora chama de 

Poema Enigma (termo retirado do movimento simbolista). É um exercício que ela utiliza há 

muito anos e consiste basicamente em escrever poemas coletivamente. Em um círculo, cada 

pessoa envolvida no processo escreve uma linha do poema tentando complementar a ideia 

anterior e passa para a pessoa seguinte. É importante que se escreva a primeira coisa que vier à 

cabeça. As formas dessa escrita podem variar. Uma das variações, por exemplo, é utilizar apenas 

palavras soltas, ou mesmo ideias absurdas que não façam sentido com a frase anterior. Nesse 

caso, éramos apenas as duas escrevendo livremente sobre cada personagem. Em três dias de 

encontro escrevemos sobre cada uma das três personagens: um dia para Maria das Quimeras, 

outro para Ismália e outro para a Narradora Maria. 

Um dos objetivos do Poema Enigma é auxiliar na construção do roteiro de uma 

encenação, juntamente com os laboratórios práticos. Através dos poemas que escrevemos, 

pudemos pensar mais sobre cada uma dessas mulheres, desvendar seus mistérios, e descobrir 

como contar suas histórias. 

Depois fizemos uma análise dos textos escolhidos por mim e dos poemas que escrevemos 

juntas. Buscamos mais do que apenas ler as palavras escritas, mas encontrar outras palavras, 

emoções, imagens, cores, sensações e ações escondidas nas entrelinhas. Buscamos os sentidos 

ocultos, procuramos revelar a essência das palavras, como falei no primeiro capítulo, citando 

Marlene Fortuna (2000), dilacerando, assim, o mero “efeito decorativo” das palavras e emissões, 

gerindo-as em ações que nascem do mais íntimo. 

Todas as experiências narradas acima me ajudariam a encontrar o corpo e a voz de cada 

personagem, suas músicas individuais. Agora o trabalho seria compor a música das palavras, 

construir os “desenhos musicais” de cada fala, a fim de transmitir essas sensações e imagens ao 

público. 

 

DIÁRIO DE BORDO 

João Pessoa, Maio de 2011. 

Locais de trabalho: 

- Salão de festas do prédio da minha mãe, de frente para o mar 
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- Salão de festas do meu prédio, onde se podem ouvir muitos passarinhos 

(Essas paisagens visual-sonoras nos ambientes de ensaio também influenciaram na construção de 

partituras. Darei exemplos mais à frente). 

Lua: Quarto Crescente... Personagens nascentes. 

 

 As energias das personagens estavam ficando mais claras para mim. A forma de olhar, de 

sentar, andar, agir e, enfim, de falar, estavam aparecendo. 

Uma percepção individual da energia dos quatro elementos – terra, fogo, ar e água – foi 

utilizada para elucidar o tipo de energia das personagens. Este foi mais um artifício para incitar a 

busca por diferentes qualidades de movimentos corporais e de emissão da voz. 

Inspirada pela estratégia utilizada por Paulo José, relatada no capítulo anterior, pensei 

também na sonoridade de alguns instrumentos musicais para auxiliar na busca pelos timbres das 

personagens.  

Segue abaixo anotações feitas nos ensaios sobre as características das personagens: 

 

Maria das Quimeras: 

- Água cristalina, leve; 

- Pequenas faíscas de fogo, que brincam e são levadas pelo ar; 

- Ar suave, brisa; 

- Falta-lhe terra no sentido de chão e realidade, vive no ar, no sonho e na fantasia; 

- O corpo é mais solto, brinca, pula e dança, utilizando mais o nível alto
16

 em seus movimentos;  

- Voz em timbre agudo, associada a um violino; 

- Movimenta-se e fala mais rápido, muitos suspiros. 

 

Maria Narradora: 

- Água que envolve, contorna e cuida; 

                                                 
16

 Nas artes cênicas, geralmente utilizam-se os termos: nível alto, nível médio e nível baixo para se referir à posição 

do corpo em relação ao espaço, numa perspectiva vertical. No nível baixo o corpo está mais próximo ao chão e no 

nível alto, o corpo está em uma suspensão em direção ao teto. 
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- Terra que simboliza a mãe-terra, a força e a sabedoria; 

- Vento que traz lembranças antigas;  

- É o equilíbrio entre Maria das Quimeras e Ismália; 

- Uma contadora de histórias, da sua própria história; 

- Movimentos mais contidos e calmos;  

- Voz em timbre mais próximo ao meu, associada a uma viola. É forte e suave ao mesmo tempo. 

 

Ismália: 

- Fogo explosivo, mas condensado, estático; 

- Terra presa, inflexível, estagnada; 

- Águas profundas, turbulentas, emoções retesadas; 

- Vento forte que atiça chamas, que forma um furacão, mas tudo preso dentro de si; 

- O corpo é mais rígido, um pouco curvado. Utiliza mais os níveis médio e baixo ao movimentar-

se. Movimentos mais firmes. Por vezes imagina-se dançando;   

- Voz em timbre grave, a associação é com um violoncelo (a não ser no canto de loucura, quando 

a voz é aguda de angústia e dor). 

 

3.4. MOVIMENTO E SOM 

 

Stanislavski (1991) diz que a ação física é a base da arte do ator. Isso quer dizer que o 

ator precisa estar o tempo inteiro em movimento, interno (quando está parado) ou externo. Tudo 

o que ele faz em cena deve ter um objetivo preciso, uma intenção clara e uma função dentro do 

espetáculo. 

A fala do ator é também ação. Ela deve ter objetivo e movimento. Barba (1991) afirma 

que é preciso falar de ação sonora da mesma forma como se fala de ação física. As ações sonoras 

se complementam, se contrapõem ou se entrelaçam às ações físicas. A fala em cena não pertence 
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apenas à voz, mas também ao corpo (assim como foi abordado no primeiro capítulo). O corpo 

deve “cantar”, ou dançar junto com a voz. 

As ações físicas e vocais no exercício De Janelas e Luas interferem umas nas outras, se 

complementando, sobrepondo, contrapondo, trabalhando conjuntamente para a contação da 

história.  

A grande maioria das partituras físicas foi construída sob a influência de músicas, como 

foi dito no diário de bordo. Por conseguinte, essas músicas influenciaram também na construção 

das partituras vocais, no ritmo e no clima de cada cena. Assim como cada som incita uma 

resposta emocional, suscita também uma resposta física. 

Dalcroze afirma que há um som para cada gesto e um gesto para cada som 

(CALDWELL, 1992). Em seu método de educação musical, há um sistema de relações entre a 

música e o gesto intitulado Plástica Animada. É uma espécie de solfejo corporal, um exercício 

que estimula a percepção dos elementos musicais através do corpo. Citarei a seguir alguns 

exemplos que considero mais relevantes para esta pesquisa: 

 

 Através da situação e orientação dos gestos no espaço, ensina-se o conceito de altura; 

 Através do dinamismo muscular, ensina-se a intensidade; 

 A duração dos gestos no espaço ensina a duração dos sons; 

 O conceito de melodia é ensinado com a sucessão contínua de movimentos isolados; 

 O silêncio é caracterizado pela imobilidade. 

 

 Analisando as partituras físicas construídas em De Janelas e Luas, percebi que fiz 

relações semelhantes a estas da Plástica Animada. Por exemplo: 

 Maria das Quimeras fala com timbre mais agudo, e grande parte de seus movimentos são 

realizados em pé, ou mesmo na ponta dos pés. Já a movimentação de Ismália, com seu 

timbre mais grave, é maior nos níveis médio e baixo. 

 Quando a intensidade da voz é mais forte, o corpo também está em maior tensão; 

 Os movimentos tendem a terminar quando o som também termina, ou o som termina 

junto com o movimento; 

 Muitas vezes o corpo parece realmente dançar junto com a melodia da voz; 
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 As pausas e silêncios geralmente acontecem quando o corpo está parado (o que não quer 

dizer que está sem tônus, sem movimento. Apenas prepara-se para a ação seguinte). 

 

 Isso não quer dizer que cada movimento seguiu essas regras. O movimento não precisa 

estar sempre em consonância com o som, mas pode criar um contraste, um contraponto com ele. 

Por exemplo, na cena em que Ismália está agachada, inicia um canto de dor muito agudo. Maria 

das Quimeras também passa pelos níveis médio e baixo ao movimentar-se. Há também 

momentos em que o corpo está parado, mas em forte tensão, como é o caso da cena da morte de 

Ismália. Em geral, tais „contrapontos conflitantes‟, num contexto maior de „contrapontos 

paralelos‟ (da Plástica Animada), tendem a impregnar a cena com maior carga de densidade 

emocional. 

 

3.5. OS PARÂMETROS MUSICAIS 

 

No capítulo anterior, os parâmetros musicais estão explicados de forma estática, 

compartimentada, fora de suas funções, embora haja comentários sobre seus empregos. Neste 

capítulo abordo os parâmetros musicais em movimento, em transformação no tempo, oscilando 

de qualidade em função de determinadas expressões. 

A música se faz justamente com a alteração desses parâmetros no tempo. Os 

compositores organizam os sons de determinadas formas, buscando mover a emoção do ouvinte. 

Essas diversas combinações de sons suscitam expectativas sonoras no ouvinte, que provocam 

tensão, relaxamento, expectativa, resolução da expectativa, instabilidade, estabilidade... Essas 

são palavras básicas com as quais os compositores trabalham no universo da música. Levitin 

(2010) diz que um compositor hábil impregna a música de emoção, controla quando as 

expectativas do ouvinte serão atendidas e pode provocar “lágrimas, tremores e arrepios” pela 

“manipulação de nossas expectativas” (p. 129). Levitin afirma também que a “geração e 

manipulação de expectativas estão no cerne da música” (p. 130) e podem ocorrer de infinitas 

maneiras. 

Wisnik (1989) diz que a música se constrói na união entre os diferentes sons, que se 

combinam e se interpenetram. E tais sons são interpretados pelo ouvinte segundo seus pulsos 

corporais, somáticos e psíquicos, ou seja, envolvem-no por completo. O autor afirma que a 
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música é capaz de “provocar as mais apaixonadas adesões e as mais violentas recusas”, pois 

atinge “pontos de ligação efetivos do mental e do corporal, do intelectual e do afetivo” (p.28).  

Mas como isso se dá? Por que certos sons afetam as pessoas de determinada forma? Por 

que alguns sons sugerem tranquilidade e outros, perigo? Por que um compositor cria uma música 

de um jeito e não de outro, em função de querer expressar algo, ou por querer que o ouvinte sinta 

determinadas emoções? Essas são perguntas muito difíceis de serem respondidas. Segundo 

Moura (2012), há muita especulação, mas não há respostas concretas e definitivas em livros, até 

porque, em virtude das múltiplas camadas hierárquicas da música (em constante transformação e 

mutação), cada evento musical tem sua funcionalidade dependente de contextos bastante amplos. 

Ademais, muitas das associações emocionais que se podem experimentar ao ouvir uma música 

dependem da experiência de cada pessoa, e da “gramática musical” específica de sua cultura 

(LEVITIN, 2010). Há também certas conexões psicológicas, explicações biológicas e físicas que 

poderiam explicar um pouco porque emoções como tensão ou relaxamento podem ser sentidas 

quando se ouve determinados sons. Alguns exemplos serão dados a seguir. 

Segundo Levitin (2010), um som brusco, breve e forte tende a ser interpretado por muitos 

animais (inclusive o ser humano) como um sinal de alerta. Um som muito forte causa 

desconforto, os ouvidos comprimem esses sons para proteger seus componentes internos, que são 

muito delicados. Em contrapartida, um som longo e suave teria um efeito mais tranquilizante, ou 

pelo menos neutro. Se uma música é inicialmente lenta e suave, e o ouvinte se acostuma com 

esse som, uma mudança brusca de andamento e intensidade pode gerar surpresa, susto, tensão. 

Um andamento lento ou mediano pode ser associado aos batimentos cardíacos normais de 

um ser humano, por isso não causaria ansiedade. Quando o andamento é acelerado, pode gerar 

tensão ou euforia. As glândulas supra-renais secretam adrenalina, que acelera os batimentos 

cardíacos e prepara o corpo para uma reação, como fugir de medo. Rallentando o andamento, o 

corpo voltaria ao relaxamento. 
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3.5.1. Gestalt 

 

O cérebro humano funciona de forma gestáltica, por isso os princípios da Gestalt
17

 

também podem ser aplicados no campo da música. 

Para os psicólogos desta escola, um todo não pode ser compreendido pela separação de 

suas partes. Um todo seria mais do que apenas a soma de suas partes, seria uma percepção única 

da relação entre essas partes. Na percepção de uma melodia, por exemplo, não são as notas 

isoladas que caracterizam a melodia, mas a relação entre essas notas. Por isso, mesmo mudando 

a tonalidade da música, as pessoas acreditam continuar ouvindo a mesma melodia, porque 

mesma configuração de intervalos entre as notas é mantida. 

As relações entre as partes e o todo podem ocorrer de diversas formas. Uma delas é a 

relação de figura e fundo, na qual algum aspecto do objeto se destaca e aparece mais claramente 

para o observador. Esse aspecto é chamado de figura, que emerge contra um fundo mais difuso. 

Ao ouvir uma música, a melodia pode ser considerada por alguns como sendo a figura, enquanto 

o acompanhamento seria o fundo. 

Outro princípio desenvolvido pela psicologia gestáltica é a tendência à estruturação. 

Esse conceito diz respeito à propensão natural do ser humano de agrupar elementos semelhantes, 

ou que estão próximos. Os sons também são agrupados pelo ser humano. Por isso, Moura (2012) 

afirma que, quando as notas estão próximas umas das outras em uma melodia, ela se torna mais 

memorável e fácil de cantar, e não criaria tensão. Mas, quando há um salto, um intervalo grande 

entre as notas, cria-se tensão, pois há uma quebra do padrão. 

Em um ritmo simples, o ouvinte decora o padrão dos intervalos temporais. A expectativa 

é então anulada ou respondida. Por isso um ritmo simples traz a sensação de relaxamento, “cria 

uma expectativa pacífica num futuro igual” (MOURA, 2012). Mas em um ritmo complexo, cria-

se expectativa porque não há um padrão, não é possível prever o que virá depois. 

 

 

 

 

                                                 
17

 A Psicologia da Gestalt teve início Alemanha, por volta de 1910, a partir dos estudos experimentais dos cientistas 

Max Wertheimer, Wolfgang Köhler e Kurt Kofka. Sem tradução exata para o português, a palavra gestalt refere-se à 

forma, figura, todo, estrutura, configuração, padrão, etc. (BARROS, 1992).  
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3.5.2. Universo Musical De Janelas e Luas  

 

Partindo das informações acima e de constatações particulares na experiência musical, 

uma espécie de pequeno sistema, ou algoritmo, foi criado para ser aplicado na manipulação dos 

parâmetros musicais nas partituras vocais do exercício De Janelas e Luas. O mesmo serviu de 

referência inicial para justificar certas manipulações dos parâmetros, com o intuito de 

expressar/enfatizar emoções. Digo que serviu de referência inicial, pois, como foi dito no 

capítulo anterior, todas as convenções podem mudar de acordo com o contexto onde os 

procedimentos são inseridos.  

Diz Isso Cantando! – É o título da tese de Sara Lopes (1997). Neste exercício, busco a 

todo o momento esse “dizer cantando”. Procuro “a música da palavra”, como também propõe 

Bibi Ferreira. Queria intensificar “o conteúdo vivo das palavras” com um “intenso ornamento 

sonoro” (STANISLAVSKI, 1997); explorar os “infinitos matizes musicais da voz” (BROOK, 

2010); dar, enfim, a cada frase o seu ritmo e intensidade, “a sua própria melodia e o seu próprio 

timbre” (PESOCINSKIJ, [199-?]). 

As palavras por si só já possuem força, já geram imagens e comunicam algo. Apenas a 

entonação e o ritmo natural da fala já bastariam para contar as histórias de Maria das Quimeras e 

Ismália. Mas, ao envolver as palavras com música, outras camadas são colocadas por cima 

dessas palavras, ou preenchendo-as. “Vestindo” todo o corpo e voz com música, cria-se uma 

Vocalidade Poética (LOPES, 1997), ou uma Melopéia (FORTUNA, 2000). 

De Janelas e Luas é um exercício de busca pela música da voz, para dar vida às palavras 

e tocar o espectador de forma intensa. 

 

SISTEMA DE JANELAS E LUAS 

 

ANDAMENTO 

LENTO – RÁPIDO RÁPIDO – LENTO 

Acelerar o andamento para criar tensão, ou 

demonstrar alegria, euforia.  

Desacelerar o andamento para trazer resolução 

de tensão ou tranquilidade. 
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DINÂMICA 

PIANO – FORTE FORTE – PIANO 

Dinâmica de intensidade suave em momentos 

de calmaria, quando se quer contar um 

segredo, mas também em momentos de 

delírio e loucura. 

Crescer a dinâmica de piano para forte para 

criar tensão ou demonstrar euforia.   

Contraste abrupto de dinâmica, de forte para 

piano, para gerar tensão. 

Decrescer dinâmica, de forte para piano, de 

forma gradativa, para sugerir relaxamento. 

Destacar palavras e frases, ditas com intensidade 

mais forte em meio a outras suaves, ou com 

intensidade suave em meio a outras fortes, para 

criar uma relação de figura e fundo. 

 

RITMO 

REGULAR Ritmos regulares para sugerir 

estabilidade.  

SIMPLES  Ritmos simples para 

momentos de estabilidade e 

relaxamento. 

IRREGULAR  Ritmos irregulares para criar 

tensão. 

COMPLEXO  Ritmos complexos para criar 

tensão e expectativa. 

 

ALTURA 

GRAVE – 

AGUDO 

Melodia ascendente, para 

indicar um crescente de 

energia ou tensão. 

Fixa em região mediana, 

com pouca variação de 

notas, para sugerir 

estabilidade. 

MELODIAS 

CONTÍNUAS  

Notas da melodia próximas umas 

das outras, em intervalos pequenos, 

para dar a sensação de calmaria ou 

estabilidade. 

AGUDO – 

GRAVE 

Melodia descendente para 

resolução de tensão ou 

relaxamento. 

Ocorre também ocorre em 

momentos de angústia. 

MELODIAS 

SEPARADAS 

Saltos na melodia para criar tensão, 

expectativa, aumento de energia, ou 

euforia. 
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TIMBRE 

GRAVE MÉDIO AGUDO 

Um timbre mais grave para 

caracterizar a personagem 

Ismália. A atriz associa a voz 

de Ismália com o som do 

violoncelo. 

Timbre em região 

mediana, mais próximo do 

timbre da atriz para a 

Narradora. A atriz associa 

a voz da Narradora com o 

som da viola. 

Um timbre mais agudo para 

caracterizar a personagem Maria 

das Quimeras. A atriz associa a 

voz de Maria das Quimeras com o 

som do violino.  

 

3.6. DE JANELAS E LUAS 

Cena a Cena 

 

O roteiro do exercício De Janelas e Luas foi construído por Eleonora e por mim durante 

todo o laboratório prático, fazendo uma colagem de fragmentos de textos dela, meus e de poemas 

de Mário Quintana, Cecília Meireles, Alphonsus de Guimaraens, Salvatore Quasimodo e Wilma 

Montenegro (minha avó). Em anexo a esta dissertação encontra-se o roteiro completo, 

mencionando os autores de cada trecho. 

Analiso agora, cena por cena. Discorro a respeito da construção das partituras físicas e 

vocais, descrevendo também a manipulação dos parâmetros musicais.  

 

CENA 1 

 

Vê-se uma mulher com um candeeiro, a procura de algo ou alguém. Ela respira forte, como em 

grande cansaço. Fala sozinha, como se rezasse. Caminha em passos marcados e pesados, tendo 

sempre à frente a luz do candeeiro a lhe apontar por onde seguir. Olha atentamente para o 

horizonte, pensando ter visto alguém. Volta sem nada encontrar. 

 

 Esse é o prólogo do exercício, a primeira aparição de Ismália. A partitura física foi 

construída ao som da música Nouer II, composição de Eli-Eri Moura para trombone e piano, do 

CD Brassil Interpreta Compositores da Paraíba. Essa música foi escolhida porque não apresenta 
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uma sequência linear de acordes e melodias, me causando estranheza ao ouvi-la. E era essa a 

sensação que eu queria para esta cena. Assim como a música parece fragmentada, as personagens 

também estão. São três ou uma só? O texto, de certa forma, é também fragmentado, não-linear.  

Os sons dessa cena também são fragmentados. A partitura vocal inicia com a emissão de 

sons como se fossem uma reza ou, como se falasse sozinha. Ela fala palavras soltas e mal 

articuladas, não há como entender o que diz. Faço uma associação entre a loucura de Ismália e a 

fala desconexa. É como se fosse uma disfemia
18

.  

Há um crescente de intensidade quando ela procura algo à sua frente. O corpo anda lento 

enquanto a fala é rápida. Pensa ver algo no chão à direita, abaixa-se para procurar, a voz volta ao 

sussurro. Em seguida há um crescente de andamento e intensidade, para criar tensão. Ismália 

pensa ver alguém ao longe e solta um som mais agudo. Com o susto e a constatação de que não 

há ninguém lá, impera o silêncio. 

 

CENA 2 

 

MARIA DAS QUIMERAS – Mãe!... Mãe!!... Mãaee!! Mãaaeee!!!... 

O dia abriu seu pára-sol bordado... 

A lua! A lua! A lua... Em pleno meio-dia! Ah... 

Coloquei os meus sapatos na janela alta, sobre o rebordo 

Céu é que lhes falta pra suportar a existência rude! 

E eles ficam lá, imóveis, deslumbrados 

E sonham que são dois velhos barcos encalhados 

Sobre a margem tranquila de um açude... 

 

                                                 
18

 A disfemia é uma “alteração da linguagem falada sem qualquer lesão ou disfunção orgânica, determinada por 

conflitos e fatores psicogênicos. Está comumente associada a estados emocionais intensos, a quadros histéricos 

conversivos e a conflitos inconscientes intensos” (DALGALARRONDO, 2000, p. 145). 
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 Cada vez que Maria das Quimeras chama pela mãe, ela sobe o tom e aumenta a duração 

da emissão vocal. No último chamado, os parâmetros são manipulados para dar a ideia de 

distância. A emissão do som é aguda, longa e em dinâmica decrescente. 

A voz também faz a sonoplastia, emitindo ruídos, aumentando e diminuindo a 

intensidade, para criar o barulho das ondas do mar. 

Na partitura vocal da frase: “O dia abriu seu pára-sol bordado”, a melodia é ascendente e 

crescente em intensidade (do piano para o mezzo forte). Há uma associação entre o sol nascendo 

e o som subindo, do grave para o agudo e do fraco para o forte. Em seguida ela exclama agudo e 

suspira, para mostrar a surpresa e o deslumbramento com a lua, que aparece em pleno meio-dia.  

Maria das Quimeras modifica altura, intensidade e duração para enfatizar uma ideia ou 

uma palavra no meio da frase. Por exemplo, a palavra céu é dita mais aguda e forte na frase: “céu 

é que lhes falta para suportar a existência rude”. A frase: “e eles ficam lá” é quase sussurrada e 

dita de forma rápida, para fazer um contraste com a frase anterior, que foi dita mais forte e lenta. 

A palavra “tranquila” é dita de forma aguda, suave e lenta na frase: “sobre a margem tranquila de 

um açude”. 

Toda a partitura física e vocal dessa cena foi construída ao som da música Argonautas 

(“navegar é preciso, viver não é preciso”...), composição de Caetano Veloso, com arranjo de 

Antônio Madureira, do CD Brasílica – O Romance da Nau Catarineta. Essa música foi escolhida 

pelas sensações que me causavam. Ao ouvi-la, visualizava uma criança brincando na praia com 

um barquinho de papel, ao mesmo tempo em que uma grande embarcação entrava no mar. Em 

seu início há sons das ondas do mar e de pássaros. Depois ela é crescente em intensidade e 

andamento, gerando em mim uma sensação de alegria, euforia. Eram esses os estímulos que 

gostaria de ter para a criação dessa cena. Ao mesmo tempo em que ouvia a música, estava 

olhando o mar no salão de festas do prédio de Eleonora. Por isso surgiram os sons e os 

movimentos das ondas do mar. Assim como na música, Maria das Quimeras acelera o 

andamento da voz e de seus movimentos. 

 

CENA 3 

 

MARIA – Essa é a história de uma menina que um dia conheci. Seu nome era Maria das 

Quimeras. Cabecinha cheia de sonhos. E sonhos não pesam nada, são como o vento. Cheios de 
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sonhos e ventos, os pés de Maria das Quimeras mal tocavam o chão... Ela quase voava. Para 

ela, a vida tinha cheiro de poesia e gosto de música. Se chovia, pintava um sol na janela. Se 

fazia frio, o calor de seu coração soprava uma brisa quentinha e suave. Sua lua era nova, muito 

novinha, mas brilhante... E suas estrelas eram coloridas e infinitas num céu infinito. 

 Maria das Quimeras tinha os olhos muito grandes. Olhar para os seus olhos era como 

olhar para o sol em pleno meio-dia. Maria também tinha a alma muito úmida, porque guardava 

todas as lágrimas do mundo, de tristeza e de alegria. Isso era no tempo em que no alto, o céu, e 

embaixo, a terra firme, ainda não tinham nome. 

 

MARIA DAS QUIMERAS – Sou moradora das areias, 

De altas espumas: os navios 

Passam pelas minhas janelas 

Como o sangue em minhas veias, 

Como os peixinhos nos rios...         

 

 A partitura física de Maria das Quimeras foi construída a partir de um jogo com um 

bastão ao som do CD Brasílica. Brincávamos (Eleonora e eu) de equilibrar o bastão entre as 

duas, segurando-o com diferentes partes do corpo e nos movimentando pelo salão. Depois, 

alguns movimentos foram escolhidos e eu passei a repeti-los sozinha e sem o bastão. Em 

seguida, esse texto foi escolhido e procurei encaixá-lo na partitura física, criando também, a 

partir do impulso do corpo, uma partitura vocal. Os movimentos em nível alto foram associados 

a uma voz aguda. Por serem movimentos leves, em uma brincadeira, as melodias criadas para 

essas frases surgiram alegres, cheias de vida.  

 Para buscar a energia e os movimentos de Maria Narradora, foram utilizadas algumas 

Danças Circulares
19

, com músicas mais serenas, ligadas à sabedoria e espiritualidade, e 
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 As Danças Circulares constituem um movimento organizado e presente em diversos países. Este movimento teve 

início nos anos 60, quando algumas danças folclóricas foram estudadas pelo coreógrafo Bernard Wosien. Em 1976, 

este coreógrafo implantou uma coletânea dessas danças na comunidade de Findhorn, norte da Escócia, podendo-se 

perceber os imensos benefícios que elas poderiam proporcionar como instrumento de harmonização, celebração, 

autoconhecimento e expansão da consciência. Também nos anos 70, a visão espiritual de Samuel Lewis, 

influenciada pelo músico e mestre Sufi hazrat Inayat Khan, é trazida para as danças através da bailarina americana 

Ruth Dennis. A sua visão da dança como uma experiência mística faz surgir um novo movimento ou ramificação 

das Danças Circulares: As Danças da Paz Universal, que buscam na dança uma expressão da prece, do sagrado e da 

alegria. No Brasil, as Danças Circulares foram introduzidas pelo centro de Vivência Nazaré, em Nazaré Paulista – 

SP, pela focalizadora Sarah Marriot. Atualmente existem muitos tipos de danças e focalizadores no Brasil e no 
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coreografias simples, com movimentos contínuos e sustentados. Também foram feitos alguns 

exercícios com esse tipo de movimento, como a ginástica terapêutica chinesa Liangong
20

. Assim, 

as partituras físicas e vocais da Narradora carregam essa qualidade de energia. Ela borda 

enquanto conta e sua movimentação também tem a função de arrumar os materiais para as cenas 

seguintes. 

 Nessa cena, como em toda a encenação, a Narradora está atenta a cada sílaba de cada 

palavra. Ela procura sempre se fazer entender, quer que ouçam a sua história. A busca pela 

entonação e articulação das palavras se alia à construção de melodias e ritmos para cada frase, 

que vão além da entonação e ritmo natural da fala. A finalidade é gerar imagens para o 

espectador. Por exemplo, as frases: “se chovia” e “se fazia frio” têm melodias semelhantes, ditas 

em andamento mais rápido; e nas frases: “pintava um sol na janela” e “soprava uma brisa 

quentinha e suave”, as palavras sol, quentinha e suave são esticadas, também com melodias 

semelhantes. Faço uma associação entre as sensações térmicas e a manipulação de altura e 

andamento. No frio, o corpo enrijece e treme, por isso o som sairia mais agudo e rápido. No 

calor, o corpo relaxa, e o som sairia então mais grave e lento.                 

 

CENA 4 

 

MARIA – Era noite de lua.  

A lua crescia no horizonte como querendo por demais falar.  

E Maria das Quimeras parecia lhe entender 

Parecia enluarar-se 

Parecia uma menina que, de tão branca, 

De tantos sonhos que alimentava, 

Foi-se tornando só coração, 

Em seus tão poucos e já tantos anos a espera de amar. 

Já não cabia em si de tanto que voava, 

                                                                                                                                                             
mundo: Danças das Flores, Danças de Meditação, Danças Raízes, Danças de Brincadeiras, Danças Curativas, dentre 

outras. As Danças Circulares estão sendo aplicadas em centros de atividades da terceira idade, escolas, hospitais, 

centros terapêuticos, comunidades, grupos de desenvolvimento humano e profissional. 
20

 A ginástica Liangong surgiu em 1975, mas segue a linha das práticas corporais orientais milenares. Foi criada por 

uma equipe de médicos liderada pelo Dr. Zhuang Yoen Ming. Trabalha todo o corpo físico e o ch’i (energia vital). 

Para conhecer melhor a ginástica Liangong, ler o Capítulo III da dissertação de Eleonora Montenegro (UFBA, 

2001). 
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De tanto que suspirava Maria das Quimeras. 

 

 O bastidor usado para bordar transforma-se em lua nascendo e passeando pelo céu, com 

movimentos contínuos e sustentados e a voz acompanhando em andamento lento, a não ser nas 

duas últimas frases, quando ela acelera para fazer a transição entre sua fala e a entrada de Maria 

das Quimeras, que fala em andamento mais acelerado. 

 

MARIA DAS QUIMERAS – Minha alma há de sair cantando naquela nuvem que lá está 

parada e mais parece um lindo barco a vela! 

   

MARIA – Ela foi desde sempre uma aprendiz das águas, uma viajante de barcos, uma asa de 

borboleta em pleno vôo. 

 

MARIA DAS QUIMERAS – Eu navego e estou parada, 

Vejo mundos e estou cega, 

Porque isto é mal de família, 

Ser de areia, de água, de ilha... 

Mãe! Me conta os segredos da vida!... 

 

MARIA – Deus te proteja Maria das Quimeras, 

Que tudo é mar – e mais nada. 

 

Nessa cena, preciso trocar de personagem rapidamente, por isso a forma de movimentar-

se, o timbre, a melodia e o andamento são sempre modificados, para deixar mais claro quando 

sou Maria Narradora e quando sou Maria das Quimeras. 

Maria das Quimeras fala e movimenta-se em timbre mais agudo e andamento mais 

rápido. Fica na ponta dos pés, abaixa, levanta, dança, suspira. Há mais variações de intensidade 

também. A Narradora fala em timbre médio, com pouca variação de intensidade, movimenta-se 

pouco e mais devagar. 

 

MARIA DAS QUIMERAS – Muitas velas, muitos remos 
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Ancorar é outro falar 

Tempo que navegaremos 

Não se pode calcular... 

 

MARIA – Por água brava e serena 

Deixamos nosso cantar 

Vendo a voz como é pequena 

Sobre o comprimento do ar... 

Nem tormenta nem tormento 

Nos poderia parar. 

 

MARIA DAS QUIMERAS – Muitas velas, muitos remos 

Ancorar é outro falar 

Tempo que navegaremos, não se pode calcular (3x)... 

 

 Esse trecho é uma canção composta por Eli-Eri Moura a partir da melodia da cantiga 

Serenô. A letra é retirada do poema O Rei do Mar, de Cecília Meireles. Elas cantam juntas, como 

se navegassem. As duas cantam mais ou menos na mesma região de altura, mas em tonalidades 

diferentes: o trecho que Maria das Quimeras canta está em tonalidade maior (lá maior), enquanto 

a parte da Narradora está em tonalidade menor (lá menor). São tonalidades homônimas (mesmo 

nome, mas modos diferentes). Com a mudança dos modos, apesar das melodias serem parecidas, 

muda-se completamente o espírito da música.  

 O andamento e as partituras físicas também são diferentes. Enquanto Maria das Quimeras 

canta e movimenta-se mais rápido, mais em nível alto, a Narradora canta e movimenta-se mais 

lento, utilizando mais o nível médio.   

 A cantiga Serenô tornou-se muito importante no processo e foi utilizada em outros 

momentos no exercício, mesmo sem estar aparentemente presente. Ela só aparece realmente 

como canção ao final da encenação. Nas cenas seguintes, essa presença será mais bem explicada. 
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CENA 5 

 

MARIA – Mas cada um está só no coração da terra, traspassado por um raio de sol. E, de 

repente, é noite. 

Um dia uma criatura que tinha forma de jaguar e era o senhor da noite, soube da 

existência de uma menina de grandes olhos de luz, que carregava toda a imensidão de lágrimas 

dentro de si. Com a alma cheia de inveja e cobiça, decidiu que iria roubar a luz e as lágrimas de 

Maria das Quimeras. Tomou forma de homem e lançou-lhe encantos e feitiços de paixão. Paixão 

intensa, arrebatadora, aterrorizante, letal. 

 

 Após a canção há uma pausa importante. A Narradora pensa no que irá contar a seguir, a 

parte triste da história está chegando. O silêncio faz parte desta “música”, as pausas são 

importantes elementos dentro dessa sinfonia-encenação. A Narradora, como uma boa contadora 

de histórias, cria o clima necessário para esse trecho de tensão. A voz é mais grave, pausada e 

com intensidade mais suave no início. Depois, modifica seu timbre para representar o jaguar e 

cresce em intensidade e andamento para contrastar com o início, com a intenção de transmitir a 

sensação de terror.    

 

MARIA DAS QUIMERAS – Meus arrebatados olhos piscaram uma só vez. Os cílios o 

abraçaram inteiro, e ele veio morar nos olhos meus. 

Foi quando renasci Maria das Quimeras, de sobrenome Saudade. Foi quando passei a 

jantar ilusões à luz de velas, nos dias em que o amor parecia real. 

Desde então devaneia a incessante-mente num esvoaçante sonho, lembrando daqueles 

dias de amor. Quero tocar a miragem, morder a ilusão, viver de quimeras. Amar-te sem fim, 

miragem ente meu. Infinito-desvairado sonho-alado, esteja aqui quando eu acordar.  

 

Maria das Quimeras vai modificando a música de suas palavras. Antes, as melodias que 

eram sempre vivas, alegres, dançantes, começam a se modificar, ficando mais lentas, suaves e 

menos agudas. 

Esse trecho foi construído ao som da música Valsinha, de Chico Buarque. Essa música 

foi escolhida porque me parece ser suave e densa ao mesmo tempo. Uma valsa triste. Posso 
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dançá-la, mas não com regozijo. Era essa a sensação que queria para esta cena. Maria das 

Quimeras é leve, alegre, mas começa a transformar-se.    

No trecho que inicia com: “desde então devaneia a incessante-mente” e vai até 

“lembrando daqueles dias de amor”, a melodia da primeira parte da cantiga Serenô (“serenô, cai 

cai”...) é utilizada. A fala não se transforma em canto, mas guarda o mesmo desenho melódico. 

Essa estratégia de utilizar a melodia de uma música para dizer um texto, é utilizada também por 

Júlia Varley em sua demonstração de trabalho chamada Eco del Silencio (1994). 

O compasso ternário da Valsinha e do Serenô rege a cena, no entanto, a intenção não é 

que isso fique perceptível para o público, mas que a música mova internamente a personagem. 

 No trecho: “quero tocar a miragem, morder a ilusão, viver das Quimeras. Amar-te sem 

fim, miragem ente meu. Infinito-desvairado sonho-alado”, não há a preocupação de que o 

público entenda cada palavra. As palavras são ditas em ritmo acelerado enquanto Maria das 

Quimeras gira, há um crescente de intensidade, andamento e altura. A sensação que tenho (e que 

quero passar) é de loucura, delírio, desilusão, início de desespero. Em “infinito-desvairado sonho 

alado”, o andamento desacelera um pouco e a melodia chega ao mais agudo, junto com o braço 

estendido para cima, buscando tocar aquele sonho. Em seguida há uma pausa, que intensifica 

aquela tensão. No fim de sua fala a melodia desce e o andamento é lento: “esteja aqui, quando eu 

acordar”. Ela percebe que é só um sonho, corpo e voz vão “caindo”.  

 

MARIA – Maria das Quimeras não conhecia medo, desilusão, desencanto, desespero agonia, 

desamor... De alma frágil e aberta, deixa-se enfeitiçar. A lua, transtornada, de repente se torna 

cheia e tudo vira escuridão. 

 

MARIA DAS QUIMERAS – Lua imensa! Mar imenso! Como é infinita a minha capacidade de 

ilusão! (3x) 

Estou cercada de incontáveis e ridículas cartas de amor, e cada dia escrevo mais. Não 

há como guardar tudo em mim. Seria como engolir um maremoto, como prender um vendaval, 

como querer guardar o sol nas mãos. Lua imensa, mar imenso... 

   

 Construí três melodias distintas, uma para cada vez em que ela repete “como é infinita a 

minha capacidade de ilusão”. A inspiração foi o desenho melódico das primeiras frases da 
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música Canto Triste, de Vinícius de Moraes, por se tratar de uma melodia que me comunica essa 

desilusão. Na última vez a melodia vai para o agudo, a intensidade e o andamento crescem, para 

preparar o clima para a luta entre Maria das Quimeras e o jaguar. 

Esta é a cena da transformação de Maria das Quimeras em Ismália, quando ela é 

simbolicamente engolida pelo senhor da noite. O ritmo desse trecho é marcado, forte, assim 

como a intensidade. Maria das Quimeras é representada pelo pano verde e pelo timbre agudo. O 

pano vermelho é o jaguar, e a voz de Ismália é mais grave e forte. O pano vermelho, por ser mais 

pesado, produz um som quando movimentado, que acaba fazendo parte também da sonoridade 

da cena.   

Maria das Quimeras diz: “estou cercada de incontáveis e ridículas cartas de amor” e 

“seria como engolir um maremoto”. Ismália diz: “e cada dia escrevo mais. Não há como guardar 

tudo em mim”, “como prender um vendaval”. Após a frase: “como prender um vendaval”, que é 

um clímax de tensão na cena, há uma pausa e, em seguida, a voz grave triunfa, o andamento e a 

intensidade diminuem. Ela prepara-se para sua primeira cena como Ismália. 

 

CENA 6 

 

ISMÁLIA – Vê-lo sumir no horizonte, ver o barco se afastar. Ai de mim, do meu tormento, não 

poder parar o vento, não poder secar o mar! 

Eu só queria uma migalha de você. Depois eu pediria mais um pouco. Pediria as sobras 

dos desejos de estar perto de mim... A melancolia das noites solitárias... Volta depressa... 

De que é feito esse coração? De suor frio, vermelho sangue e lágrimas pretas! Alimenta-se de 

qualquer palavra tua, do menor gesto, das migalhas. Ele é todo feito de loucura, dos sonhos 

mais doidos varridos... De ilusão, de sombra, de espera, de sede... De tanta saudade que pede 

pra morrer, mas não morre. Coração preso por vontade, que beija as doces cadeias do amor e 

pede para nunca mais ser livre.     

 

 A partitura dessa cena foi criada ao som das músicas Prarambh e Shanti Mantra, de Ravi 

Shankar, do CD Inside the Kremlin. Eleonora e eu fizemos uma dinâmica em dupla, que 

consistia em improvisar movimentos de puxar e empurrar. Depois, repetimos os movimentos que 

consideramos mais interessantes. Em seguida, repeti sozinha a partitura criada. Como resultado, 
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pode-se ver uma partitura em que pareço estar sendo puxada, empurrada, buscando ou 

empurrando algo. 

 Ismália, com seu timbre grave e triste, se utiliza de crescentes de andamento e intensidade 

para demonstrar mais força e desespero na sua fala. Isso acontece, por exemplo, nas frases: “não 

poder parar o vento, não poder secar o mar” e “de suor frio, vermelho sangue e lágrimas pretas”.      

 No trecho: “ele é todo feito de loucura, dos sonhos mais doidos varridos... De ilusão, de 

sombra, de espera, de sede... De tanta saudade que pede pra morrer”, não há a preocupação em se 

fazer entender, as palavras vão jorrando, ela fala sozinha, delira. 

 Nas frases: “coração preso por vontade, que beija as doces cadeias do amor e pede para 

nunca mais ser livre”, utilizo a melodia da segunda parte da cantiga Serenô (“minha vida, ai ai ai, 

é um barquinho”...) Ela fica por trás, escondida, diluída, mas está presente. 

 

CENA 7 

 

MARIA – Quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu 

outra lua no mar. 

 

ISMÁLIA – Olho no espelho e já não me vejo. Não me reconheço. Quem fui? Quem sou? O 

tempo passou e onde eu estava? 

Da primeira vez que me assassinaram, perdi um jeito de sorrir que eu tinha. 

Depois, de cada vez que me mataram, foram levando qualquer coisa minha. 

E hoje, dos meus cadáveres, eu sou o mais desnudo, o que não tem mais nada. 

Arde um toco de vela amarelada como único bem que me restou. 

Vinde, corvos, chacais, ladrões da estrada! 

Ah, dessa mão avaramente adunca, ninguém há de arrancar-me a luz sagrada! 

(CANTA) 

Alguém canta.  

Abro minhas pupilas assustadas de ave noturna.  

E as minhas mãos, velas paradas,  

Não sei que frêmito as agitou. 

Este canto é feito de agonias, de luas enormes, irreais!  
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Cantiga de alto-mar. Estranha nau. Vela de prata. 

 

MARIA – E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. 

E como um anjo, pendeu as asas para voar. 

(ISMÁLIA, EM DESESPERO, LANÇA-SE AO MAR) 

 

 A partitura de Ismália para esta cena foi construída a partir de uma Dança Circular. A 

música é o fado Quando me Sinto Só, composição de Artur Ribeiro e Joaquim Campos, gravado 

pela portuguesa Marisa. A coreografia lembra passos de tango. O arranjo da música traz um 

violoncelo e uma guitarra portuguesa como instrumentos solistas. Sinto que a voz de Ismália foi 

influenciada por esses dois instrumentos, e soa ora grave como o violoncelo, ora mais aguda, 

como a guitarra portuguesa. No trecho: “E hoje, dos meus cadáveres, eu sou o mais desnudo, o 

que não tem mais nada. Arde um toco de vela amarelada como único bem que me restou”, ela 

quase canta, como violoncelo fazendo seu solo. A melodia foi construída com intervalos que me 

faziam sentir toda a sua agonia. 

 No trecho “arde um toco de vela amarelada” a melodia é descendente, inspirada em uma 

composição de Eli-Eri Moura. Eu falo esta frase com o mesmo desenho melódico de um 

trechinho da melodia da música Introitus, da obra Requiem para um Trombone
21

. Cantei este 

Requiem em duas apresentações, uma em Recife e outra em João Pessoa. As ricas melodias 

permaneceram na minha mente, e este trechinho da encenação recebeu influência direta de uma 

delas.    

 Em seguida, Ismália imagina ver algo. Alguém que a persegue. Ela enfrenta essa 

aparição, em um crescente de intensidade e andamento. Depois sente medo, há uma pausa rápida 

e ela sussurra, de forma um pouco gutural: “ninguém há de arrancar-me a luz sagrada”. 

 Após uma pausa um pouco mais longa, Ismália canta uma melodia muito aguda, fora da 

minha tessitura vocal. Uma melodia simples e hipnótica. Um canto de dor, de loucura. Há um 

salto na melodia, com a intenção de causar tensão. 

Ela pensa que ouve alguém a cantar. Em seu desvario, não percebe que ela mesma está 

cantando. Canto e fala se alternam a partir da frase: “Alguém canta” até o fim da cena. Na frase: 

                                                 
21

 O Requiem para um Trombone foi composto por Eli-Eri Moura em 2010, como uma homenagem póstuma ao 

músico e professor paraibano Radegundis Feitosa. Algumas músicas deste Requiem podem ser ouvidas no seguinte 

enderço eletrônico: http://www.youtube.com/beethovenix 
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“Este canto é feito de agonias, de luas enormes, irreais!”, há um crescente de altura, intensidade e 

andamento porque ela foge em uma perseguição imaginária. Depois disso, o canto cresce em 

intensidade enquanto ela “voa” (a partitura física imita um vôo, o pano vermelho em seus braços 

são as asas) até a torre (um banquinho). Ao chegar em cima da torre, ela pára de cantar, com os 

olhos fixos no horizonte, fala lento e grave: “Cantiga de alto-mar. Estranha nau. Vela de prata”. 

 Olha para baixo. Desce do banco. Enquanto desce, canta a mesma melodia anterior, 

mudando apenas um intervalo. Agora a narradora retoma a contação e Ismália passa a ser uma 

bonequinha retirada de seu bolso. “E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. E como um anjo, 

pendeu as asas para voar”. A Narradora manipula a bonequinha, fazendo-a abrir os braços e voar. 

O canto volta, com a melodia inicial, interrompida pela queda da boneca. Silêncio. 

 

CENA 8 

 

 Esta foi a primeira cena construída: O Nascimento do Mar, elaborada originalmente 

como trabalho de conclusão da disciplina Poética e Teatro. A cena começava com a cantiga 

Serenô e a frase: “Eu vos passo a história como um velho me contou”, e acabava com a frase: “e 

a menina virou uma sereia”. Foi um pouco modificada para integrar-se à encenação. A cantiga 

Serenô permaneceu no início da cena, com a função de fazer a transição entre a cena anterior (da 

morte de Ismália) e esta. Maria canta enquanto envolve a bonequinha em seu pano vermelho e 

leva-os para o fundo do palco. Continua a cantar, arrumando os objetos para a contação do 

Nascimento do Mar. O pano verde volta, junto com o som do mar. Um barquinho azul é preso ao 

pano, que ora navega no mar, e ora é embalado como um bebê.  

 

MARIA – (CANTA “SERENÔ”) 

Eu vos passo a história como um velho me contou. Não posso jurar que seja verdade. 

Mas vocês sabem tanto quanto eu que nada se parece mais com a mentira do que a verdade. 

Caminha hoje, caminha amanhã. De tanto caminhar se faz o caminho. 

E foi lá que isso aconteceu. Para além do mar vermelho, além da floresta azul, muito 

além do castelo de cristal, bem além da cidade de palha, onde se junta água na peneira. E faz 
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tanto tempo, mas tanto tempo, que naquela época as gatas usavam sandálias, as rãs punham 

toucas pra dormir e as pedras nem tinham endurecido ainda. 

No tempo em que tudo era areia e os dias se passavam esperáveis e desérticos... 

 

Maria, a narradora, procura não apenas a entonação certa ou o ritmo natural das palavras, 

mas busca criar melodias, dinâmicas de intensidade e diferentes andamentos e ritmos, a fim de 

avivar e colorir cada palavra-imagem-sensação do que está contando. Relato a seguir os trechos 

mais significativos. 

 O início é quase sussurrado, como se a história fosse um segredo. Ela está abaixada, perto 

da platéia, guardando o barquinho. Em seguida, na frase: “caminha hoje, caminha amanhã”, 

levanta-se, e a voz também aumenta a intensidade. 

 Quando conta de onde vem essa história, no trecho: “E foi lá que isso aconteceu. Para 

além do mar vermelho, além da floresta azul, muito além do castelo de cristal, bem além da 

cidade de palha, onde se junta água na peneira”, há uma dinâmica de intensidade, andamento e 

altura – crescendo e decrescendo. Quando diz: “e faz tanto tempo, mas tanto tempo”, utiliza o 

agudo para dar a ideia de um tempo muito distante – parece que quanto mais agudo, mais tempo 

faz. 

Maria brinca com as palavras “gatas” e “rãs”, procurando imitar o timbre desses animais. 

Essas frases são ditas em um andamento mais rápido. Depois o andamento ralenta em: “no tempo 

em que tudo era areia, e os dias se passavam esperáveis e desérticos”. As vogais são esticadas 

nas sílabas grifadas das palavras “esperáveis” e “desérticos”. O resultado é uma melodia lenta, 

em um mesmo tom, o que pode transmitir uma sensação de estabilidade, monotonia. 

 

Era uma vez... Uma menina de olhos muito grandes e de alma muito úmida. Um dia, 

quando achou que tudo era seco demais, decidiu deixar escorrer sua alma e molhar um pouco o 

mundo. Sentou-se com os olhos nos pés – como costumam fazer as meninas de olhos grandes e 

almas úmidas – e chorou. Chorou, chorou... 

 

Na frase: “uma menina de olhos muito grandes”, as palavras muito grandes são 

enfatizadas pelo andamento mais lento e o tom mais grave, como se, quanto mais grave e lento o 

som, maiores fossem os olhos da menina. 
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 A frase: “como costumam fazer as meninas de olhos grandes e almas úmidas”, é dita 

mais suave e em ritmo mais acelerado, para dar a ideia de que o comentário é apenas um 

parêntese no meio da contação. 

A cada vez que diz: “e chorou. Chorou, chorou”, fala mais agudo e lento, para 

intensificar este choro. Parece que quanto mais agudo e lento ela fala, mais a menina chorou. Dá 

também a impressão de que não foi um choro forte, compulsivo, mas suave e silencioso.  

 

As lágrimas, uma a uma, saltavam dos olhos da menina. Brincavam de escorregar pelo 

nariz e pulavam do queixo para o chão... Mas de tão grandes que eram os seus olhos, as 

lágrimas rapidamente inundaram aquele lugar. A menina então percebeu que não estava mais 

com os pés no chão, mas voava... Dentro d’água! 

 

Maria fecha os olhos para dizer que a menina chorou. Quando diz que as lágrimas 

saltavam dos olhos da menina, seus olhos se abrem, sublinhando a ação vocal. Esta parte é dita 

de forma mais suave e lenta, para dar um contraste com o que vem a seguir, quando as lágrimas 

inundam o lugar, e a narradora fala um pouco mais forte e em andamento mais rápido. 

Ela sobe no banco para contar que a menina voava dentro d‟água, e isso é dito com uma 

melodia “ondulante”, tentando passar a sensação de que ela está sendo levada pelas ondas de seu 

mar de lágrimas. A intensidade cresce neste trecho e em seguida uma pausa brusca, quando ela, 

perplexa, vê o mar que nasceu de seus olhos. 

 

Então ela olhou o mar. O mar que nascera dos seus grandes olhos. E colocou as mãos na 

boca, para impedir seu coração de saltar para fora. Olhou como quem olha para um filho. 

Como se visse a si mesma pela primeira vez. E o mundo pela primeira vez. E sua liberdade! E 

não parou mais de chorar, e tudo então virou mar! E as pessoas viraram todas peixes. E a 

menina virou uma sereia.  

 

“Olhou como quem olha para um filho, Como se visse a si mesma pela primeira vez. E o 

mundo pela primeira vez. E sua liberdade! E não parou mais de chorar, e tudo então virou mar!” 

– aqui há uma dinâmica crescente de intensidade, o andamento acelera inicialmente e a melodia 

tende a ir para o agudo. Na frase: “e tudo então virou mar”, o andamento é mais lento e a 
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intensidade é forte. Há um pequeno glissando no final da frase, uma passagem suave da região 

mais aguda para a região grave. Tudo isso é uma tentativa de criar a imagem/sensação de um 

grande mar. 

 

Quanto à Ismália, que saltou ao mar... 

Quanto à Ismália, que queria o céu... 

Quanto à Ismália, que se perdeu no tempo, no vento, 

Que tropeçou nas horas e se procurou na lua cheia... 

Conta-se que o seu corpo jamais foi encontrado. 

Conta-se que, a cada lua cheia, ouve-se o seu canto no mais alto do mar. 

Muitos navios já se perderam à sua procura... 

Guiados pelo seu canto triste,  

Nas frias noites de inverno. 

Mas, conta-se também que, 

Quando o azul amarelado das tardes de primavera 

Se apresenta no mais sem fim dos sem fins, 

Vê-se uma linda menina mulher, de olhos muito grandes, 

Que corta o céu em sorrisos 

E que canta uma página musical tão simples, tão terna, tão bela. 

E a tarde fica clara, e a lua sorri e se torna branca como jamais vista. 

Será ela? Aquela das Quimeras? 

Ismália que era? 

 

Este texto não existia na cena original, foi escrito por Eleonora para a continuação da 

história. A partitura desse trecho foi criada ao som de mantras indianos, em um exercício com 

movimentos lentos, contínuos e sustentados. Nesse dia, trabalhávamos no salão do meu prédio. 

Muitos passarinhos “assistiam” o ensaio. Parecia que cantavam comigo, ou conversavam entre 

si, comentando meu trabalho. O som dessa “platéia” influenciou muitos dos meus movimentos. 

Há um momento em que realizo a ação de pegar um passarinho no chão e jogá-lo para cima. 

Encaixamos o texto: “Que tropeçou nas horas e se procurou na lua cheia” nesta movimentação. 
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CENA 9 

 

No fio das histórias, como no fio da vida, cada um tece o seu tapete. Eu contei a história 

que outros contaram antes. Derramei na taça de suas memórias para que vocês a levem. 

 Levem bem leve, se lavem. Contem histórias, espalhem e se espalhem. Não se espantem! 

Contem! Cantem!... 

Não sei se era ela...  Maria das Quimeras... Mas sei que, desde então, a lua para mim é 

sempre crescente. Crescente, mesmo quando minguante. 

  

 O fim da história (ou das histórias). Será que Ismália morreu? Será que Maria das 

Quimeras renasceu? Este final é cheio de leveza e suavidade. Sinto que o compasso ternário da 

cantiga Serenô rege internamente a Narradora, que fala de forma doce e suave, como a música. 

Maria retoma seu bordado e, enquanto fala e canta, arruma os objetos para terminar a contação e 

sair de cena. O “pensamento musical” para as palavras, para o corpo e para a cena está presente 

até a última sílaba, até o último momento. 

 Quando a Narradora diz “crescente, mesmo quando minguante”, a melodia da palavra 

“crescente” é ascendente e a melodia para a palavra “minguante” é descendente. 

    

 Essas foram “as músicas que compus” para dizer este texto. Fui uma atriz-compositora, 

compondo “música dramática” (DECROUX apud BURNIER, 2001) para as palavras do texto 

De Janelas e Luas. Busco assim, através da música das palavras, comunicar todas as sensações e 

emoções do texto, bem como despertar a imaginação dos espectadores, levando-os junto comigo 

a olhar por todas as janelas e ver todas as luas, a pular das janelas e passear por todos os lugares 

dessa viagem. 

No capítulo seguinte embarco em uma viagem diferente, por mares antes não navegados 

por mim. São as experiências pedagógicas que tive durante o mestrado, buscando estratégias 

para compartilhar com outros atores e atrizes como construir esse “dizer cantando”. 
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Cap. 4 – NAVEGANDO EM MARES DESCONHECIDOS: 

EXPERIÊNCIAS PEDAGÓGICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Se fosse ensinar a uma criança a beleza da música não 

começaria com partituras, notas e pautas. Ouviríamos juntos as 

melodias mais gostosas e lhe contaria sobre os instrumentos que 

fazem a música. Aí, encantada com a beleza da música, ela mesma 

me pediria que lhe ensinasse o mistério daquelas bolinhas pretas 

escritas sobre cinco linhas. Porque as bolinhas pretas e as cinco 

linhas são apenas ferramentas para a produção da beleza musical. 

A experiência da beleza tem de vir antes.” 

(Rubem Alves) 
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4.1. APRENDER A ENSINAR 

 

Após ingressar na Licenciatura em Educação Artística – habilitação em música – passei a 

ministrar aulas de técnica vocal para grupos de teatro e coros de igrejas, sempre em oficinas de 

curta duração. A prática de ensino para conclusão da graduação foi num curso de iniciação para 

atores, como citado no capítulo anterior. Diferente das oficinas que havia ministrado antes, nesse 

curso concentrei-me mais na expressão vocal do que na técnica vocal. Os parâmetros sonoros 

foram tema de algumas aulas, com o objetivo de mostrar aos alunos a musicalidade já existente 

na fala para que, conscientes disso, eles pudessem ampliar essa musicalidade na interpretação de 

um texto. A partir daí, veio o desejo de pesquisar mais sobre a musicalidade da voz do ator, 

empregando, além dos parâmetros sonoros, parâmetros musicais na criação do seu trabalho 

vocal. 

Meu objetivo primeiro no mestrado era construir uma encenação e analisar esse processo, 

mas no segundo ano do mestrado surgiram quatro oportunidades de dar aula sobre o que estava 

pesquisando. Decidi seguir nessa viagem, apesar de ser um novo desafio para mim. Se antes o 

desafio era escrever sobre uma prática, agora era também pensar em como ensinar os princípios 

que estava desenvolvendo. Na medida em que percebi que esses experimentos práticos tinham 

relação com os processos pedagógicos da cena, optei por sistematizá-los também, o que é 

perfeitamente justificável dentro da linha em que minha pesquisa se insere no Programa de Pós-

Graduação em Artes Cênicas da UFRN: Pedagogias da Cena: Corpo e Processos de Criação. 

Elaborei um plano de curso para uma oficina, que chamei de O Canto do Ator. Escolhi 

esse nome não pensando em ensinar técnicas de canto para atores, mas em trabalhar com eles o 

meu objeto de pesquisa: os parâmetros musicais como ferramentas para composição de sua voz 

em cena. Tive o cuidado de partilhar com os alunos meu conhecimento acerca de princípios 

básicos da técnica vocal (respiração, apoio, emissão sonora e ressonância, articulação e projeção 

vocal), para poder trabalhar sem a preocupação de afetar a saúde vocal dos participantes, mas o 

objetivo principal da oficina foi exercitar a expressão vocal. 

Para alcançar meu objetivo principal, percebi que precisava despertar nos alunos o 

interesse pelas questões musicais, transmitir noções e conceitos sobre os parâmetros musicais e 

possíveis manipulações dos mesmos, tendo em vista o aprimoramento da expressão vocal. Para 

isso, inspirei-me em dois métodos de educação musical: Dalcroze e Orff.  
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4.1.1. Método Dalcroze 

 

O método do pedagogo suíço Émile Jacques-Dalcroze (1865-1950)
22

, aplicado por muitos 

dos grandes encenadores, como Stanislavski, Grotowski e Meyerhold, ainda hoje é utilizado na 

formação do ator porque trabalha a harmonização entre corpo, pensamento e sentimento: “eis-me 

a sonhar com uma educação musical na qual o corpo seria o intermediário entre os sons e o nosso 

pensamento, tornando-se assim o instrumento dos nossos sentimentos”. (DALCROZE apud 

BONFITTO, 2002, p. 11). Dalcroze procura a conciliação entre corpo e mente, pensamento e 

emoção, consciente e subconsciente, subjetividade e objetividade. Busca valorizar a sensação e a 

emoção, uma experiência de aprendizagem na qual o aluno diga “eu sinto”, e não apenas “eu 

sei”. 

Para Dalcroze, a música é movimento, é a arte de mover o som no tempo e no espaço. Ele 

foi o primeiro a entender que a música deveria ser ensinada, então, através do movimento. 

Dalcroze diz que há um gesto para cada som, e um som para cada gesto (CALDWELL, 1992). 

Por isso o corpo deve ser o primeiro instrumento a ser treinado. A sua ginástica, a Eurítmica, 

envolve o ser humano por inteiro: seu corpo, ouvidos, cérebro, sistema nervoso... E a voz 

também é concebida como movimento. Os exercícios de Dalcroze buscam “codificar 

plasticamente o corpo, com o objetivo de transformá-lo em um canal de expressão visual da 

própria música” (BONFITTO, 2002, p. 12). 

 

4.1.2. Método Orff 

 

 O método de Carl Orff (1895-1982) se fundamenta sobre a tríade: 

música/movimento/fala. Suas propostas metodológicas procuram, de forma permanente e 

contínua, a co-participação criadora do aluno, com o objetivo de levá-lo à improvisação e à 

criação de sua própria música. De acordo com a educadora musical Maura Penna (2010), a fala 

tem grande importância no método Orff, resgatando o prazer do jogo sonoro e expressivo da 

                                                 
22

 Para um estudo mais completo acerca do método Dalcroze, ver tese de doutorado de José Rafael Madureira, 

intitulada: Émile Jacques-Dalcroze: Sobre a Experiência Poética da Rítmica – Uma Exposição em 9 Quadros 

Inacabados. UNICAMP, 2008.  
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palavra, comum nas experiências infantis não-formais que envolvem a expressão verbal. Para 

Orff, a palavra falada é a geradora do ritmo e da música.  

 No método Orff, o trabalho rítmico sobre a palavra visa introduzir o aluno na métrica – 

onde se destacam o tempo (pulso), o compasso (através do acento métrico) e os valores rítmicos 

– mas também permite a exploração de outros parâmetros musicais, como intensidade e timbre. 

Através da exploração da entonação expressiva, podem-se trabalhar variações de altura, 

chegando até a uma espécie de fala cantada (Sprechgesang) para só depois chegar ao canto. 

 Os exercícios explorando os fonemas utilizam desde o ritmo natural da frase falada e de 

palavras soltas ao ritmo das quadrinhas populares, provérbios e poesias. Tomado como 

embasamento dos elementos musicais, o ritmo é vivenciado através da fala recitada e dos gestos, 

na percussão corporal. Orff acredita que a experiência antecede a compreensão, e que a 

experiência é a base do processo. Sentir o ritmo corporalmente, por exemplo, tem de vir primeiro 

do que a análise de seus componentes. Nesse ponto, é clara a influência de Dalcroze. 

 

Busquei criar desdobramentos e dinâmicas próprias a partir das dinâmicas de Dalcroze e 

Orff, adaptando-as para o teatro. O objetivo final não era apenas ensinar música, mas como 

utilizar parâmetros da música para empregar voz e corpo em cena, com atenção especial à forma, 

ou formas de dizer um texto. 

Penso que os parâmetros musicais utilizados por mim, como melodia, dinâmicas de 

intensidade, pulsação, andamento e ritmo são difíceis de entender a partir de simples explanações 

orais. Por isso, vivenciar no corpo esses conceitos gera um aprendizado mais completo e 

promove, além do ensino da música, uma soltura do corpo, uma harmonização entre corpo, 

emoções e mente – algo imprescindível para o ator. 

Após a assimilação dos conceitos musicais, pude apontar a musicalidade já existente na 

fala e conduzir os alunos à manipulação dos parâmetros musicais a partir de jogos com as 

palavras. 

 

4.1.3. Outras fontes 

 

Outras principais fontes para colocar o plano de curso em prática foram: 
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 As aulas que tive com a Prof.ª Ms. Eleonora Montenegro e sua dissertação de 

mestrado: A Alma das Palavras – A Voz Enquanto Imagem das Palavras: Uma 

Proposta de Leitura e em Cena-Ação, de 2001; 

 

Alguns exercícios da Prof.ª Eleonora Montenegro possuem estreita ligação com o método 

Orff. Ela utiliza poemas de Manuel Bandeira em suas aulas, para ensinar conceitos musicais e 

trabalhar a musicalidade da fala em cena. 

Manuel Bandeira foi escolhido por ser um poeta que escrevia como que por música. 

Talvez ele não construísse seus poemas com a intenção de vê-los musicados, mas o fato é que, 

em grande parte de seu repertório poético, encontram-se obras cujos versos podem ser 

interpretados como se fossem músicas. Pedro Marques (2003), em sua dissertação de mestrado: 

Musicalidades na Poesia de Manuel Bandeira, diz que grande parte dos textos do poeta 

pernambucano possui uma musicalidade subtendida, fruto talvez de um trabalho extremamente 

elaborado com a palavra. Em alguns textos é evidente o desejo de ver a poesia musicada, como 

no poema Debussy, que foi escrito com esse propósito. A estrutura do poema recria uma frase 

melódica de uma peça do compositor francês Claude Debussy (1862-1918). 

 

 Danças Circulares – recurso sempre utilizado pela Prof.ª Eleonora em suas aulas, que 

também incorporei às minhas práticas artísticas e pedagógicas, após observar e 

vivenciar seus resultados. 

 

Destaco a importância das Danças Circulares, que foram utilizadas ao longo das oficinas, 

para auxiliar no processo de desinibição pessoal, integração grupal, coordenação motora, soltura 

corporal e vocal (individual e coletiva). As Danças Circulares mostraram-se muito eficazes 

também no processo de musicalização, por promoverem a vivência do ritmo no corpo, como 

apontam as propostas de Dalcroze e Orff. 

 

 A tese do Prof. Dr. Ernani Maletta (2005): A Formação do Ator para uma Atuação 

Polifônica: Princípios e Práticas, e a observação de seu trabalho com o grupo de 

teatro Clowns de Shakespeare, em Natal – RN, nos dias 03 e 04 de maio de 2010. 
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Os exercícios de Maletta buscam o diálogo da música com os múltiplos elementos 

cênicos. São dinâmicas que prepararam os atores para realizarem ações simultâneas, liberando a 

voz e os movimentos corporais, levando-os a uma atuação mais completa e abrangente, 

envolvendo música, corpo e interpretação. É importante ressaltar que os exercícios de Maletta, 

como ele afirma em sua tese, aproximam-se das propostas de Dalcroze, buscando envolver todo 

o corpo do aluno, para que ele tenha a sensação corporal do ritmo, fundamental para o 

aprendizado da música. Esses exercícios são também um meio para combater as inabilidades e 

inibições, harmonizando corpo e mente, assim como as dinâmicas de Dalcroze. 

  

 Grammelot
23

 – Jogo onomatopéico, no qual se fala uma língua inventada, sem 

significado, mas ainda assim, capaz de ser entendida através do “acréscimo de gestos, 

ritmos e sonoridades particulares” (FO, 2004, p. 97).  

 

Nas cenas e histórias criadas pelos alunos utilizando o grammelot, era preciso 

movimentar todo o corpo para falar junto com a voz, bem como manipular os parâmetros 

musicais que eu estava ensinando. Era necessário criar melodias, ritmos, dinâmicas de 

intensidade, e explorar timbres diferentes para que eles fossem compreendidos. Em síntese, 

através do grammelot os alunos transformavam a palavra em ação física. 

 

Narro a seguir as quatro experiências pedagógicas que tive durante o mestrado, nas quais 

o trabalho desenvolvido extrapolou o objetivo desta pesquisa. Trago o relato das experiências 

como um todo, para contextualizar melhor onde foram inseridos os experimentos específicos na 

busca de estratégias pedagógicas para empregar voz e corpo em cena, utilizando parâmetros da 

música para dizer um texto. 

 

4.2. GRUPO TOTEM
24

 

                                                 
23

 Esta é uma palavra de origem francesa, que surgiu na Commedia Dell’Arte. 
24

 “O Grupo Totem participa da cena Pernambucana desde 1988. Fundamenta-se principalmente nas propostas de 

Antonin Artaud, na Antropofagia Cultural de Oswald de Andrade, na Dança-Teatro de Pina Bausch, no pensamento 

de Carl Gustav Jung. O grupo lança mão de uma multilinguagem. Na construção de seus espetáculos o Totem não 

parte da dramaturgia tradicional. O trabalho do Totem se compõe de textos cênicos/sígnicos, construídos a partir de 

fragmentos os mais diversos, coletivamente. Com espetáculos essencialmente ritualísticos e antropofágicos e artes 

de fronteira (dança/teatro, performance, teatro ritual, teatro/dança,); música instrumental, composta especialmente 

para os espetáculos, simultaneamente primitiva e tecnológica, contaminada pela ideia de „paisagem sonora‟; a 
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A minha primeira experiência pedagógica durante o mestrado foi em fevereiro de 2011. 

Fred Nascimento, colega de turma do mestrado e diretor do Grupo Totem (Recife – PE), 

interessou-se pela minha pesquisa e convidou-me para ministrar uma oficina no espaço do grupo. 

A oficina se realizou no período de 16 a 19 de fevereiro de 2011, sempre das 15h às 17h, 

e foi aberta à comunidade. Além de membros do Grupo Totem, participaram atrizes e atores de 

outros grupos de Recife, cantores, músicos, contadores de histórias e pessoas que queriam fazer 

teatro e estavam buscando cursos para darem seus primeiros passos como artistas. 

A atividade que fiz para começar a oficina foi uma ciranda, com a música Carrossel do 

Destino, do pernambucano Antônio Nóbrega, em homenagem à turma. 

Em seguida pedi que caminhassem pelo espaço, e que cada um, por vez, cantasse uma 

música. Aos outros, que não estavam cantando, pedi que deixassem o corpo acompanhar a 

música do colega. Assim pude perceber como cada um utilizava sua voz, a afinação, suas 

qualidades e dificuldades. E também como utilizavam o corpo, e a relação do corpo com a 

música. 

Alguns jogos da tese de Ernani Maletta (2005) foram utilizados
25

. Foi a primeira vez que 

os ensinei a outras pessoas. Algumas apresentaram bastante dificuldade para aprender e executar 

os exercícios. E até o final da oficina não consegui que todos realizassem bem todos os jogos. 

Observei que os atores e atrizes tinham uma grande disponibilidade corporal, mas nem sempre 

vocal. Já os cantores e músicos apresentavam mais facilidade com a afinação e técnica vocal, 

mas o mesmo não poderia ser dito sobre o trabalho com o corpo.    

Relembrei canções das minhas aulas de regência com o professor José de Arimatéia de 

Melo, na graduação em Educação Artística. Ensinei-as à turma e cantamos em cânones a duas e 

três vozes, caminhando e dançando pela sala. Os cânones se mostraram exercícios muito efetivos 

no trabalho com a escuta, afinação, ritmo e concentração.   

Pedi que cada um levasse um pequeno texto e uma canção. O objetivo era trabalhar com 

esse material, para que preparassem uma apresentação final. Realizamos uma dinâmica para que 

experimentassem várias maneiras de dizer aquele texto, enfatizando a manipulação dos 

                                                                                                                                                             
investigação do universo do performer, sua visão de mundo sua mitologia pessoal, seu mapa corporal, aliados à ideia 

de um performer/dançarino/ator; a ritualidade, a manipulação de símbolos vitais” 

(http://grupototemrecife.blogspot.com/ - acesso em fevereiro de 2011). 
25

 Guli Guli (p. 336); Bolinhas Rítmicas (p. 349); Voz & Movimento Circular (p. 353) e outros dois exercícios que 

observei em seu trabalho com o grupo Clowns de Shakespeare nos dias 03 e 04 de maio de 2010. 
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parâmetros musicais. A dinâmica consistia em dizer os textos enquanto eu marcava o tempo com 

palmas, ora acelerando, ora rallentando. Em seguida, dei outras indicações: diminuição ou 

aumento da intensidade (do sussurro ao grito); variações de altura (do mais grave ao mais 

agudo); diferentes combinações entre altura, intensidade e ritmo. O corpo deveria acompanhar as 

indicações, ou criar um contraponto com elas. Por exemplo, quando o andamento estivesse 

acelerado, a voz deveria acompanhá-lo, mas o corpo poderia realizar movimentos muito lentos, 

como em câmera lenta. Depois, solicitei que selecionassem as formas que mais se adequaram a 

cada parte de seus textos. Em qual trecho falar lentamente seria mais apropriado? Em qual trecho 

o andamento deveria acelerar? E assim também deveriam fazer com os outros parâmetros: 

escolher quando a dinâmica deveria ser suave e quando deveria ser forte; quando a melodia 

deveria ir para o agudo e quando deveria ir para o grave; qual o melhor timbre para dizer aquele 

texto, ou cada trecho. Pedi que criassem partituras vocais e físicas utilizando todos esses recursos 

trabalhados e as repetissem. Para finalizar a oficina, cada um apresentou as partituras construídas 

à turma. 

Por haver um grande interesse por parte da turma em realizar exercícios que trabalhassem 

a técnica vocal, acabei passando uma boa parte da oficina trabalhando noções básicas de técnica 

vocal com o grupo. Não tive muito tempo, então, de me aprofundar nas ideias que tive para 

trabalhar os parâmetros musicais. Não houve tempo para o trabalho com os poemas nem para o 

grammelot. Mesmo assim, tive boas surpresas. Uma delas foi a apresentação final da atriz Taína 

Veríssimo, que fez uso de tudo o que havíamos trabalhado. A manipulação dos parâmetros 

musicais foi bem pensada, e resultou numa interessante composição de partituras físicas e vocais. 

Destaco o trabalho com a dinâmica de intensidade: havia o momento do sussurro e o momento 

do grito, e o corpo acompanhava essas mudanças. No momento do sussurro, a atriz estava de pé 

e seu corpo era leve. Depois houve um crescente de intensidade até um grito, quando desceu 

firme de joelhos no chão. Em seguida foi à frente, bem próximo à turma e finalizou retornando 

ao sussurro.      

 

4.3. CENTRO CULTURAL PIOLLIN
26

 

                                                 
26

 O Centro Cultural Piollin foi fundado em 1977 (inicialmente com o nome de “Escola Piollin”) por atores 

paraibanos. O Centro atua nas áreas de formação, produção e difusão cultural, na cidade de João Pessoa – PB. 

Dentre outras atividades, destaco a realização permanente de oficinas de iniciação ao teatro, circo, música e cultura 

digital, oferecidas a crianças e jovens do bairro Roger (onde o Centro é localizado) e comunidades vizinhas. 
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Fui convidada a participar como preparadora vocal do projeto aprovado no Programa 

BNB de Cultura 2011: a encenação do texto O Gato Malhado e A Andorinha Sinhá, romance de 

Jorge Amado adaptado para o teatro por Eleonora Montenegro. Os atores integrantes do projeto 

eram os alunos do ciclo IV, último ciclo de estudos do projeto pedagógico do Centro Cultural 

Piollin, e a direção foi do paraibano Duílio Cunha. Aceitei o convite com entusiasmo, por ter 

participado da primeira montagem desse texto, em 1992, e por acreditar que seria mais uma 

oportunidade para aprender a ensinar os princípios do meu trabalho.   

As aulas aconteceram no período de 23 de fevereiro a 06 de abril de 2011, sempre nas 

quartas-feiras, das 14h às 16h30. Adaptei o mesmo roteiro criado para a oficina em Recife, 

retirando algumas coisas e acrescentando outras novas, de acordo com o que o diretor me pedia e 

conforme as necessidades dos alunos. 

Poucas Danças Circulares foram utilizadas. Dançar livremente, sentindo a pulsação e o 

ritmo de uma música, trocando energia com o outro, pareceu ser mais eficaz. 

A disponibilidade corporal deles era evidente, mas havia um grande problema com a 

afinação. Se não conseguia que cantassem uma única nota em uníssono, como faria para que 

cantassem os cânones? O diretor me disse para não me preocupar, pois não os colocaria para 

cantar. Ainda assim, queria fazer alguma coisa para solucionar esta dificuldade, pois pensei que 

seria importante para eles a realização dos cânones e exercícios associando canto e movimento. 

Uma solução simples, mas não definitiva, foi o exercício que chamo de Escala com Gestos. 

Inspirado nas propostas de Dalcroze e Orff, o exercício consiste em cantar cada nota da escala de 

dó maior associada a um gesto com os braços. Ao realizá-lo fiquei surpresa e entusiasmada com 

o resultado: os alunos conseguiram cantar todas as notas em uníssono, relativamente afinados em 

comparação com a semana anterior. Um trabalho muito mais duradouro deveria ser feito para 

resolver o problema com a afinação, mas, infelizmente eu não dispunha de tempo para tal. Sugeri 

ao diretor que os colocasse para cantar sim, mas que trabalhasse mais com a fala ritmada – 

utilizando, por exemplo, a embolada ou o rap – excluindo assim o problema com a afinação. O 

próprio texto traz muitas falas em verso, seria fácil criar pequenas músicas com elas. 

Os exercícios da tese de Ernani Maletta também foram essenciais. Os alunos se 

divertiram e aprenderam ao mesmo tempo, e a afinação também melhorou um pouco, pois os 

exercícios exigem precisão – e a precisão é importante para a afinação. 
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Destaco o sucesso com o exercício das Bolinhas Rítmicas (MALETTA, 2005, p. 349). 

Esse exercício é um contraponto entre canto, espaço e movimento através da troca de bolinhas de 

ping-pong ou similares, e tem por objetivos principais: 1 – estimular a percepção das relações 

entre conceitos musicais, plásticos e corporais na incorporação do conceito de ritmo e 2 – 

desenvolver uma execução precisa do movimento e do canto no que diz respeito ao seu aspecto 

rítmico. Como muitos deles faziam malabares, criamos outras possibilidades de realização do 

exercício, jogando várias bolinhas ao mesmo tempo. Após realizar o exercício com o canto, tive 

a ideia de realizá-lo também com a fala, inspirando-me no método Orff, nos exercícios que 

utilizam a palavra falada com acompanhamento rítmico (corporal ou com instrumentos de 

percussão). Pedi que trouxessem um trecho em verso do texto e tentassem dizê-lo dentro de uma 

pulsação, jogando a bolinha para cima e agarrando-a no tempo forte. Pedi que, aos poucos, 

diminuíssem a marcação até que a pulsação ficasse escondida, como um subtexto. Caminhando 

pelo espaço, agora sem as bolinhas, continuaram a dizer seus textos. Prossegui realizando uma 

dinâmica feita na oficina em Recife, que consistia em dar indicações de andamento, intensidade e 

altura enquanto diziam o texto. O método Orff também estimula a improvisação e criação de 

músicas próprias. Nesse caso, estimulei a criação de uma musicalidade para o texto que haviam 

trazido. Percebi que essa foi uma atividade muito eficaz para alcançar esse objetivo. 

Por último, trabalhamos a partir de timbres de animais, na voz e no corpo, pois as 

personagens do espetáculo são animais. Inspirei-me em um dos exercícios demonstrados no 

vídeo da atriz Júlia Varley, que explorava timbres de diversos animais, procurando encontrar o 

timbre ideal para cada personagem ou mesmo um timbre para cada momento da personagem. 

Pedi também que combinassem timbres de animais com timbres de pessoas: como seria, por 

exemplo, um sapo apresentador de circo? Um rouxinol tenor, professor de canto? Um padre 

papagaio bêbado? E assim as personagens começaram a ganhar vida, personalidade, corpo e voz.   

Nas últimas aulas eles construíram individualmente partituras vocais e físicas para uma 

parte do texto, reunindo tudo o que trabalhamos. No último dia as partituras construídas foram 

apresentadas. Pude perceber que eles haviam compreendido minha proposta. As pequenas cenas 

construídas mostravam a tentativa de manipulação dos parâmetros, e apontavam também para o 

surgimento das personagens. Muito trabalho ainda deveria ser feito, mas, infelizmente, eu 

precisava me despedir da turma. Não teria tempo para acompanhar o trabalho até o final da 



92 
 

montagem e, por isso, indiquei o nome de outra pessoa para continuar fazendo a preparação 

vocal. Mesmo assim, fiquei contente por contribuir para o nascimento do espetáculo. 

Em setembro de 2011, ao assistir a estréia de O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, pude 

observar todos os elementos que trabalhamos durante a oficina. Cada personagem tinha seu 

timbre, seu ritmo, sua melodia. A fala ritmada estava presente. Para um determinado momento 

de fala em verso, eles criaram um rap, como eu havia sugerido. Destaco principalmente o 

trabalho dos atores Nindinaldo Alves, Josemberg Pereira e Thiago Santine, que representaram, 

respectivamente, a vaca, o galo e o papagaio. A vaca tinha um timbre mais grave, forte, andava e 

falava quase sempre em compasso binário. O papagaio e o galo tinham um timbre mais agudo e 

andamento mais acelerado. Ela comandava o trio, eles eram seus seguidores. Estavam sempre 

juntos, e esse contraste do grave, da força e lentidão da vaca com o agudo e a rapidez do galo e 

do papagaio ficou bem interessante. 

 

4.4. ESTÁGIO DOCÊNCIA 

 

Como trabalho final para a disciplina do programa do mestrado chamada Pedagogia e 

Encenação, ministrada pelo professor Sávio Araújo, cada aluno criou um plano de curso e um 

plano de aula para algum componente curricular dos cursos de Licenciatura em Teatro ou Dança 

da UFRN. Escolhi elaborar um plano de curso para a disciplina Preparação Vocal I e, mais 

tarde, também escolhi esta disciplina para realizar meu estágio docência. 

  A ementa da disciplina propõe que o aluno conheça seu aparelho vocal e saiba aplicar as 

técnicas vocais para a fonação expressiva, observando a enunciação dramática e as 

peculiaridades da fala. Elaborei então um plano de curso com os seguintes objetivos: 

 

 Promover a reflexão e a vivência do estudo da voz humana como uma necessidade e 

como um fator de saúde; 

 Exercitar técnicas para o melhor desempenho da voz, formas de utilização e 

aplicação, tanto no canto como na fala; 

 Exercitar a expressão vocal de corpo inteiro, tomando como base parâmetros musicais 

(altura – melodia; intensidade – dinâmica; duração – pulsação, andamento e ritmo; e 

timbre expressivo) e elementos da prosódia (acentuação, entonação, ritmo da fala); 
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 Experienciar o estar em cena de corpo inteiro (voz e presença cênica). 

 

 Apresentei o plano de curso ao professor da disciplina, Makarios Maia Barbosa, apenas 

como sugestão, para ver se ele se interessaria por alguma proposta ou algum livro. Mas, para 

minha surpresa e satisfação, o professor Makarios decidiu adotá-lo, fazendo poucas 

modificações. E me convidou também para conduzir as aulas junto com ele. 

 Em todas as aulas, eu trazia atividades práticas e sugestões de textos para discussão. Foi 

uma experiência de extrema importância para mim. Nos relatos da oficina em Recife e no Centro 

Cultural Piollin, reclamei da falta de tempo. Dessa vez, o tempo não era mais problema. Pude me 

aprofundar em cada ideia surgida no roteiro criado para a primeira oficina. 

 No primeiro dia, propus um jogo em que cada um diz seu nome dentro de uma pulsação 

binária, batendo uma palma e o pé direito no tempo forte. Chamo esse exercício de Jogos dos 

Nomes
27

. O primeiro diz apenas seu nome, o segundo tem que dizer o nome de quem falou antes 

e o seu, e assim por diante. Eu fiquei por último de propósito, para conseguir memorizar o nome 

de todos. Aqui aproveitei para introduzir o conceito de anacruse, quando o início da música 

antecede o tempo forte. Em alguns nomes como Paul, Nara, Paula, Márcio e Ítalo, a primeira 

sílaba do nome é o tempo forte e coincidia com a palma e a batida do pé. Mas, havia nomes em 

anacruse, como Patrícia, Luana, Alessandra e Aldemar, quando o tempo forte, a palma e a batida 

do pé não aconteciam junto com a primeira sílaba, mas posteriormente. 

 O Guli Guli (MALETTA, 2005, p. 336), exercício inspirado numa brincadeira infantil, 

foi o segundo utilizado. Trata-se de uma melodia simples acompanhada por uma seqüência de 

gestos. Os objetivos principais deste exercício são o estímulo à desinibição vocal e corporal, a 

execução simultânea de ações e a percepção do potencial criativo do erro. Maletta afirma que 

essa dinâmica é um recurso didático muito eficiente para iniciar um trabalho em um grupo, 

artístico ou não, “com o objetivo de quebrar resistências e disponibilizar as pessoas física e 

emocionalmente para o aprendizado” (p. 158). Depois que realizei o Guli Guli, era notório como 

os alunos estavam mais à vontade. 

A primeira parte da aula era destinada ao ensino da técnica vocal, mas sempre aliada ao 

movimento corporal. Cânones e Danças Circulares eram utilizados logo após a técnica vocal e 

                                                 
27

 O exercício que intitulei de Jogo dos Nomes (por não saber o verdadeiro nome do exercício) foi observado no 

trabalho de Ernani Maletta com o grupo Clowns de Skahespeare, nos dias 03 e 04 de maio de 2010. 
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introduziam, assim, o trabalho de musicalização e exercícios de associação corpo e voz. A 

dinâmica Escala com Gestos foi realizada de diferentes formas, com melodias simples e cânones. 

A partir dessa dinâmica, pude introduzir os conceitos de escala, intervalo e melodia. Em seguida 

incentivei-os a criarem melodias com as notas da escala de dó maior, e pensassem também em 

melodias para pequenas frases. 

Por causa da turma bastante heterogênea – havia alunos dos cursos de História, 

Comunicação Social, Dança, Artes Visuais e Música – e pelo fato de muitos nunca terem feito 

teatro, senti a necessidade de realizar jogos e dinâmicas que possibilitassem uma introdução ao 

teatro. Um dos jogos utilizados foi Quem é você, do livro Pega Teatro, de Joana Lopes (1989). O 

jogo consiste em apresentar uma ação com começo, meio e fim que responda às seguintes 

questões: Quem sou eu? O que estou fazendo? Onde estou? E daí (sequência da história)? As 

perguntas não poderiam ser respondidas verbalmente, os alunos tinham que fazer, agir, e não 

justificar. Poderiam até usar sons, mas não palavras. Era preciso que aprendessem a usar o corpo, 

aprender que o corpo também fala. 

Todos se saíram bem, mas observei que era preciso promover ainda uma maior soltura do 

corpo na turma. A dinâmica que chamo de A Energia dos Elementos, que aprendi com a 

professora Eleonora, foi uma das que apresentou melhor resultado. A dinâmica consiste em 

realizar movimentos ao som de quatro músicas distintas. Os alunos estavam livres para realizar 

qualquer movimento, mas deveriam buscar mostrar a energia de cada elemento – terra, água, 

fogo e ar – em seus corpos. As músicas escolhidas auxiliavam nessa busca. Assim, pude observar 

também como relacionavam seus corpos com a música, o ritmo no corpo, o que cada melodia 

provocava neles. 

Os exercícios descritos na tese de Maletta
28

 foram mais bem aproveitados do que nas 

experiências anteriores, pois havia mais tempo para explorá-los. Foram realizados em quase 

todas as aulas, promovendo um desenvolvimento muito maior nos alunos. Também realizei o 

exercício das Bolinhas Rítmicas com a fala (ideia surgida no trabalho com os alunos do Centro 

Cultural Piollin). Pedi que dissessem pequenos textos, retirados de músicas, poemas ou peças 

teatrais, jogando as bolinhas em uma pulsação. Primeiro sozinhos, depois em duplas, criando um 

diálogo. Em seguida pedi que deixassem as bolinhas de lado e continuassem falando na mesma 

                                                 
28

 As dinâmicas extraídas da tese de Maletta (2005) foram: Guli Guli (p. 336); Bolinhas Rítmicas (p. 349); Cânone 

& Palmas (p. 345 – não chegou a ser completamente realizado); Voz & Movimento Circular (p. 353); além de outros 

exercícios que observei em seu trabalho com o grupo Clowns de Shakespeare nos dias 03 e 04 de maio de 2010. 
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pulsação, movimentando-se pela sala. Inicialmente a pulsação deveria estar bem marcada, depois 

eles deveriam ir suavizando-a até que ela ficasse apenas interna e não fosse percebida 

externamente. 

Outro exercício vindo das propostas de Maletta foi o que chamei de Jogo das Formas e 

Compassos
29

, que consistia em criar desenhos imaginários no chão através dos passos. Quatro 

passos formavam um quadrado; três passos formavam um triângulo; dois passos, uma reta; e 

uma batida de pé, um ponto. Uma palma deveria ser batida sempre no primeiro passo de cada 

figura.  Uma música deveria ser cantada juntamente com os passos e as palmas. Nesse momento 

pude explicar para a turma os compassos quaternário, ternário e binário, relacionando-os com os 

passos que eles executavam no exercício. Após vivenciarem a música no corpo, os conceitos 

foram facilmente entendidos.  

Criamos cenas com dois poemas de Manuel Bandeira: 

  

 Os Sinos – para trabalhar parâmetros musicais. O poema fala de três sinos: o sino da 

Paixão, sino do Bonfim e sino de Belém. Segue um trecho do poema: 

  

 Os Sinos 

 (Manuel Bandeira)  

 

 Sino da Paixão, pelos que lá vão! 

 Sino da Paixão bate bão-bão-bão. 

 Sino do Bonfim, por quem chora assim?… 

  

 Sino de Belém, que graça ele tem! 

 Sino de Belém bate bem-bem-bem. 

 

 Sino da Paixão – pela minha mãe! 

 Sino da Paixão – pela minha irmã! 

 

                                                 
29

 O exercício que intitulei de Jogo das Formas e Compassos (por não saber o verdadeiro nome do exercício) foi 

observado no trabalho de Ernani Maletta com o grupo Clowns de Skahespeare, nos dias 03 e 04 de maio de 2010. O 

exercício foi realizado de diferentes formas, conforme observado nesses dias. 
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 Sino do Bonfim, que vai ser de mim?… 

 

Trabalhei o sino da Paixão como grave e lento, comparando-o a um enorme sino que 

anuncia a morte de Cristo. O sino do Bonfim, como um sino comum de igreja, falava numa 

velocidade que era o dobro da usada pelo sino da Paixão e em uma altura intermediária entre o 

da Paixão e o de Belém. O sino de Belém era agudo, como um pequeno sino de uma cabra, e sua 

velocidade era o dobro da velocidade do sino do Bonfim. Trabalhei também intensidade, 

construindo dinâmicas crescentes e decrescentes de força ao dizer o texto, buscando sempre o 

envolvimento do corpo inteiro. 

    

 Trem de Ferro – Poema que foi musicado pelo compositor carioca Tom Jobim (1927-

1994) e que traz infinitas possibilidades para o trabalho com parâmetros musicais, 

como também para a criação de cenas. Trabalhamos ritmo, melodia e intensidade, 

bem como a associação corpo e voz em cena. 

 

Na cena que criamos todos faziam parte de um grande trem e movimentavam-se de 

acordo com o ritmo dado às frases. Subíamos montanhas, acelerávamos e desacelerávamos o 

trem. Dentro do trem contracenavam um maquinista e outros personagens retirados do poema, 

como a “moça bonita do vestido verde”.   

 

Trabalhei o tempo inteiro com os alunos a partir do pressuposto de que a palavra é 

música, de que cada palavra tem sua pulsação e a frase inteira é uma cadeia sonora. 

Experimentamos uma relação entre fórmulas de compasso e as palavras, realizando dinâmicas 

que desenvolvi a partir de aulas com a professora Eleonora e a partir do método Orff. Ao invés 

de pensar nas regras gramaticais dos vocábulos, exploramos as palavras como quaternárias 

(Carolina, lavadeira), ternárias (música, árvore) e binárias (lata, mesa). Brincamos com 

pulsações, ritmos, sonoridades, imagens e sensações que as palavras traziam, associando-as a 

movimentos corporais, buscando construir pequenas partituras físicas e vocais.  

Discutimos os dois primeiros capítulos do livro de Lúcia Helena Gayotto (1997), Voz 

Partitura da Ação, e o trecho 1.4 da primeira parte da tese de doutorado de Sara Pereira Lopes 

(1997), que tem como título A Reconstrução da Vocalidade Poética. Vimos que ambos os textos 
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falam que a voz como elemento de representação difere da fala cotidiana, aproximando-se do 

canto.  

Elaborei um quadro de diferenças entre esses dois usos da voz e discutimos sobre ele: 

 

Experimentamos, jogamos, vivenciamos, mas também lemos, pensamos... Prática e teoria 

andando juntas, construindo conhecimento. 

Li para eles ainda dois outros poemas: A cacimba, do paraibano Zé da Luz (1904-1965) e 

Nel Mezzo del Camin, do carioca Olavo Bilac (1865-1918). Quis mostrar um contraste na 

interpretação dos dois poemas. O primeiro, com grande acentuação melódica, com as variações 

de altura, ritmo e intensidade ajudando a construir as imagens descritas no texto. O segundo, 

quase sem variação, quase monocórdio, para construir outro tipo de “clima”, outras imagens. 

Mostrei também três cenas que pudessem exemplificar o conceito de vocalidade poética. 

Primeiro mostrei a cena O Monólogo de Segismundo do filme brasileiro Tempos de Paz. Nesta 
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cena, Segismundo (personagem interpretada por Tony Ramos) se emociona com o monólogo 

dito por Clausewitz (personagem interpretada por Dan Stulbach), mesmo sem entender o que ele 

estava dizendo. Chorando, Segismundo diz: “E o pior é que eu não entendi uma palavra do que o 

sujeito disse”. As outras duas cenas apresentadas foram criadas por mim: Maria das Águas e O 

Nascimento do Mar. A primeira cena era parte integrante do espetáculo Intervalo das Águas e 

Domiciliares
30

, na qual falava o poema Maria das Águas, do paraibano Lúcio Lins (1948-2005). 

Em seguida, falei sobre a construção dessa personagem, seu timbre, seu ritmo e desenhos 

melódicos. A última cena apresentada foi O Nascimento do Mar, construída como trabalho final 

de uma disciplina do mestrado, relatada no capítulo anterior. 

Acredito que a apresentação das cenas fez com que os alunos entendessem melhor essa 

busca pela música das palavras. Selecionei trechos dos relatórios de alguns deles, que 

comentavam especificamente sobre as apresentações: 

 

O monólogo de Segismundo demonstra-nos as variações de entonação da voz 

do ator, hora mais graves hora mais agudas,dependendo do tipo de imagem que 

ele queira retratar se força ou leveza, se longo ou curto, passando assim uma 

idéia para o ouvinte. Esse monólogo, assim como o apresentado em sala, “Maria 

das Águas” nos dá uma noção, principalmente para os alunos que não são de 

teatro, de como devemos nos expressar, atribuindo valores as palavras 

dependendo da intensidade vocal além do trabalho da expressão corporal. 

(Jordana Lucena de Souza, aluna do curso de Dança). 

 

O trecho do filme “Tempos de Paz” que foi passado em sala de aula é um 

exemplo prático de tudo aquilo que vem sendo dito em sala de aula. Achei 

muito forte e interessante como sentimos as emoções e as sensações que o ator 

passa mesmo assistindo a cena pela televisão. É como você mesma disse, as 

palavras criam sabores e cores diferentes e tudo isso é passado pelo intérprete 

da fala de uma forma muito única e especial (Nara Lidiana Silva Dias, aluna do 

curso de História). 

 

[...] Como exemplo disso a professora Mayra nos recita um texto “Maria das 

Águas”, esse texto nos serviu como perfeito exemplo da variação dos sons. 

Pude perceber que o texto teatral também é música, que nele existem os 

componentes musicais (Aline Teixeira dos Santos, aluna do curso de Teatro). 

 

A apresentação da cena “O nascimento do mar” foi muito interessante. Foi 

como assistir a uma peça teatral sem pagar. Analisando todos os gestos, postura, 

                                                 
30

 O espetáculo Intervalo das Águas e Domiciliares foi criado para fazer a abertura e o encerramento do 3º 

CINEPORT (Festival de Cinema de Países de Língua Portuguesa), sob a direção do mineiro Marco Andrade, em 

2007, João Pessoa – PB. 
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recursos vocais e materiais utilizados. A simplicidade do pano azul com um 

barquinho de papel me impressionou. Tudo era muito sincero e simples, 

entretanto, não deixando de ser tocante e profundo (Artur Pessoa Porpino Dias, 

aluno do curso de Música). 

 

Conversamos e brincamos com algumas possibilidades de timbres, como construir 

personagens a partir de timbres de animais, instrumentos musicais ou pessoas (feirantes, um 

religioso que grita em uma praça, lavadeiras, um vaqueiro que canta aboios, etc.) e como utilizá-

los para identificar cada personagem/sensação/emoção. 

Como trabalho final, além dos trabalhos escritos relatando o desenvolvimento pessoal na 

disciplina, o professor Makarios e eu pedimos que criassem uma cena – sozinhos ou em dupla – 

contando uma história, ou dizendo um texto que gostassem, mas que utilizassem todos os 

recursos vocais/musicais que trabalhamos o semestre inteiro, e envolvessem todo o corpo em 

cena. Trabalhamos as histórias em algumas aulas, fazendo com que entendessem como preparar 

partituras físicas e vocais. Um dos exercícios utilizados que se mostrou bastante eficaz foi contar 

a história em grammelot. Eles perceberam nitidamente a construção de melodia, ritmo e 

dinâmicas de intensidade, e sentiram a necessidade de buscar timbres diferenciados, para fazer 

com que o restante da turma entendesse o que eles estavam contando. Eles entenderam como 

transformar a palavra em ação. 

As apresentações finais foram muito interessantes. Foi muito bom vê-los vencendo 

ansiedade, medo e timidez. Muitos trouxeram figurino, maquiagem, cenário, adereços, 

instrumentos musicais, o que mostrava uma dedicação ao que estavam fazendo. Fiquei muito 

satisfeita com o resultado. Observei que haviam apreendido o que havíamos vivido. Não apenas 

entenderam com a mente, com a razão, mas apreenderam com os sentidos, tudo ficou gravado no 

corpo. 

Muitos se superaram e me surpreenderam. Difícil apresentar apenas alguns exemplos. 

Dentre tantos, destaco o trabalho de corpo e voz de Stéfano Alves, aluno do curso de Teatro. Ele 

apresentou um trecho do conto A Moreninha, de Monteiro Lobato. Contava a história como um 

velho. Sua voz e seu corpo eram de um velho, mas não de uma forma estereotipada ou caricata. 

O timbre era grave e o andamento era muito lento. Tanto o peso da voz fazia pesar seu corpo, 

como o peso do seu corpo fazia brotar também uma voz pesada. 
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Outro exemplo que posso relatar é a apresentação de Artur Porpino, aluno do curso de 

Música. Ele falou e cantou a letra da música Eu Nasci Há Dez Mil Anos Atrás, de Raul Seixas. 

Canto e fala se mesclavam de forma muito interessante. 

Destaco também a apresentação da dupla Janielly Marques e Jordana Souza, alunas do 

curso de Dança. Elas trouxeram um trecho do livro O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-

Exupéry. Janielly representou a raposa. Seu corpo e sua voz eram bastante ágeis, movimentando-

se com pequenas pausas. Jordana interpretou o pequeno príncipe. Seu timbre era agudo, falava 

como uma criança, mas não de forma estereotipada. As partituras físicas e vocais construídas 

manipulavam bem os parâmetros musicais. Elas se movimentavam como numa dança, e a voz 

dançava junto com o corpo. 

Analisando criticamente o processo, não posso deixar de falar da dificuldade que 

enfrentei com alguns alunos que não liam os textos nas datas combinadas, outros que não se 

dedicavam aos exercícios em sala de aula, e alguns alunos que demonstraram claramente que não 

prepararam com cuidado suas apresentações, mostrando irresponsabilidade e descaso com a 

disciplina. Para estes, infelizmente, o conteúdo que apresentei não ficou claro e as apresentações 

finais mostraram isso. Alguns chegaram a ler um texto simplesmente, de pé ou sentados, sem 

nenhuma construção de partitura física e/ou vocal. 

Percebi também que o desinteresse de determinados alunos para com a disciplina tinha 

como motivo uma fragilidade emocional. Alguns deles apresentaram certa relutância em expor 

sua voz, e mais ainda em brincar/criar com ela. Isso dificultou bastante seu desenvolvimento 

pessoal na disciplina. O caso mais extremo foi o de uma aluna que quase chorou para não cantar 

no dia em que pedi para que cada um cantasse uma canção. Nesta dinâmica, cada aluno deveria 

cantar uma canção e os outros dançariam ao som dela. Enquanto cada um cantava, a citada aluna 

movimentava-se sem nenhuma inibição, mas na sua vez de cantar, ela travou completamente. 

Não insisti muito para que cantasse, não poderia forçá-la. Fiz algumas dinâmicas semelhantes, 

mas pedindo que todos fechassem os olhos, ou dividindo a turma em duplas e trios, na tentativa 

de que ela (e outros também tímidos) soltasse a voz. Mas foi difícil. Pedi a opinião de colegas 

professores e amigos psicólogos para saber o que fazer com relação a essa aluna, e todos me 

disseram que eu estava fazendo o que era possível. Era preciso que ela decidisse se abrir, 

enfrentar suas dificuldades. No final da disciplina, essa aluna pediu que sua apresentação fosse 

adiada várias vezes. Por fim, apresentou-se, mas foi uma das que apenas sentou e leu um texto. 
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Procurei-a para conversar depois, e sugeri que procurasse ajuda para superar essa fragilidade, 

visto que era aluna do curso de Licenciatura em Teatro e precisaria utilizar sua voz, tanto em 

espetáculos, como para dar aula.   

Felizmente, a maioria dos alunos conseguiu embarcar comigo nessa viagem. Para estes, o 

processo foi prazeroso e de muito aprendizado. Além de aprender noções básicas de técnica 

vocal, eles puderam vivenciar formas de aplicar a música no corpo, na voz e na cena. E eu pude 

expandir minha rota de navegação, aprendendo a ensinar, a trocar experiências e ideias. 

Encerramos o curso com uma dança circular chamada Bênção Irlandesa, que fala de despedida, 

desejando coisas boas para o outro. Em meio a abraços emocionados, tive a certeza de querer 

fazer isso muito mais vezes. Os relatórios finais me surpreenderam e me tocaram positivamente, 

me estimulando a continuar ensinando. Dentre tantos relatórios, selecionei alguns trechos mais 

significativos, nos quais os alunos escrevem sobre a importância da disciplina para o 

enriquecimento do seu trabalho vocal e corporal, bem como seu desenvolvimento como 

profissional: 

 

Os exercícios foram de grande valia para minha vida pessoal e profissional, pois 

poderei futuramente passar aos meus alunos sem medo algum, e me utilizar de 

todas as técnicas apreendidas (Stéfano Alves, aluno do curso de Teatro). 

 

A professora Mayra construiu um programa de aula que nos trabalha por inteiro: 

corpo, emoções, mente e espírito [...] com uma maneira livre e leve de ensinar e 

conduzir o trabalho. E tudo isso sob o manto do canto, do trabalho vocal, de 

afinar nosso instrumento primordial. De brinde ainda saíamos da aula 

cantarolando e espantando todos os males. [...] Sou infinitamente grata por tudo 

o que vivi e aprendi. Nunca vou esquecer aquele trabalho, daquela disposição 

que brotou em mim. Descobri que não sou definitivamente desafinada, que 

minha voz tem um potencial que nem eu conheço bem. Mas que quero poder 

conhecer, descobrir e revelar (Marina Ataíde Braga, aluna do curso de Dança). 

 

No processo final da disciplina, é impressionante perceber o quanto cada um 

desenvolveu seus processos vocais, corporais e até afetivos. Eu me sinto mais 

desinibido e mais interessado no teatro (Artur Pessoa Porpino Dias, aluno do 

curso de Música). 

 

Agradeço ao professor Makarios pela sua generosidade, por ceder espaço para as minhas 

experimentações. O estágio docência foi uma experiência de extrema importância para mim. 

Antes eu só havia ministrado oficinas e cursos de curta duração. Então, participar de uma 
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disciplina em um semestre inteiro contribuiu muito para a minha formação como docente. Penso 

que essa parceria da graduação com a pós-graduação é fundamental. 

 

4.5. GRUPO ARKHÉTYPOS DE TEATRO
31

 

 

Ao cursar a disciplina Poética e Teatro, no segundo semestre de 2010, fui convidada pelo 

professor Robson Haderchpek para observar o trabalho do grupo de pesquisa e extensão 

Arkhétypos, por haver muitos interesses em comum entre o que grupo buscava e o que eu 

buscava em minha pesquisa e encenação: a musicalidade da voz, a inspiração nos contadores de 

histórias, o lúdico, a fantasia e o despertar da imaginação, a busca por histórias que falem a 

pessoas de todas as idades, recheadas de símbolos, arquétipos, que toquem fundo na alma do 

espectador. 

Além disso, outro interesse em comum: o mar e a lua. O grupo estava construindo um 

espetáculo com histórias de personagens em uma vila de pescadores. Em uma delas, a lua 

engravida o mar, e o mar pare a vila. A minha encenação tem o mar e a lua também como 

elementos de inspiração. Na primeira reunião do grupo que participei, falamos sobre 

sincronicidade, e a impressão de que esse nosso encontro não era apenas mera coincidência. 

A partir das atividades desenvolvidas por eles na Vila de Ponta Negra e dos trabalhos 

realizados em sala de ensaio, o grupo começou a estruturar um espetáculo teatral que falava do 

imaginário coletivo da população local: Santa Cruz do Não Sei. 

Assistir, e por vezes participar do trabalho do grupo, trouxe crescimento para o meu 

trabalho. Anotava como se fossem para mim as observações que o professor fazia quando cada 

aluno narrava o seu conto, estimulando-os a “saborear” cada palavra dita. Os exercícios que 

participei me levaram a “mergulhar” em muitas águas. Vi-me dentro de barcos, debaixo de 

cachoeiras, estive na beira da praia num dia de lua cheia e dentro do mar, me deixando levar pelo 

movimento das ondas. 

                                                 
31

 O Projeto Arkhétypos teve início em março de 2010, quando o Prof. Dr. Robson Carlos Haderchpek, do Curso de 

Teatro da UFRN, começou a pesquisar a Comunidade da Vila de Ponta Negra - Natal/RN. O intuito inicial da 

proposta consistia em investigar as histórias da população local e a partir delas iniciar um processo de construção 

cênica utilizando como tema as “histórias de pescador”. Para tanto, foi formado um Grupo de Teatro que estivesse 

disposto a lançar-se a campo e iniciar uma atividade de extensão na Vila de Ponta Negra. 
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No mesmo dia em que apresentei a cena O Nascimento do Mar como parte do trabalho 

final da disciplina Poética e Teatro, o grupo Arkhétypos fez um ensaio aberto na universidade. 

Impressionei-me como a minha história tinha pontos em comum com as canções e contos do 

espetáculo Santa Cruz do Não Sei. Eu estava realizada na platéia, sentindo fazer parte de algo 

maior, de um inconsciente coletivo. Essa experiência me fez acreditar mais uma vez na arte, que 

promove mais do que um encontro de pessoas, mas um encontro entre almas. O artista, para o 

psiquiatra suíço Carl Jung (1875-1961), seria alguém responsável por dar “a cada um a 

possibilidade de encontrar o acesso às fontes mais profundas da vida que, de outro modo, lhe 

seria negado” (JUNG, 1985, p. 130). E nesse encontro, cada alma em sua solidão, pode perceber-

se parte de uma só alma universal. 

No primeiro semestre de 2011, continuei participando do grupo como colaboradora. A 

técnica vocal era responsabilidade da cantora e artista plástica potiguar Sílvia Sol, também atriz 

do grupo. A minha função era observar os ensaios, fazendo apontamentos, críticas e sugestões 

especificamente sobre a expressão vocal. Também ministrei aulas para eles, com os mesmos 

exercícios realizados na disciplina Preparação Vocal I.    

O grupo era formado por alunos dos cursos de Teatro, Artes Visuais e Pedagogia. Para 

muitos, era a primeira experiência com o teatro. As principais dificuldades deles no trabalho com 

o texto eram com a articulação e projeção vocal; andamento e ritmo; a falta de pausas, para dar 

tempo para que as imagens fossem criadas na imaginação do espectador; as diferentes qualidades 

de energia/intensidade, para criar diferentes “climas”; construir diferentes timbres para 

personagens diferentes (em especial um ator que interpretava dois personagens bastante díspares) 

e o entendimento da voz como parte do corpo. 

A seguir listo algumas das minhas anotações sobre cada ator feitas durante o primeiro 

“passadão”, o primeiro ensaio do espetáculo inteiro que assisti em 28 de março de 2011: 

 

 Klécio “Mukammo”, aluno do curso de Educação Artística com habilitação em Artes 

Cênicas, faz a abertura do espetáculo falando de como é a vida de um pescador: 

 

Menos ansiedade, tudo está muito rápido. Precisa de algumas pausas e de um andamento 

mais lento em alguns trechos. Também precisa fazer ajustes na melodia, pois há alguns agudos 

desnecessários nas primeiras frases. 
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 Paulinha Medeiros, aluna do curso de Teatro, conta a história de Janaína, cujo marido 

pescador morreu no mar: 

 

Conta sua história com muito humor, o andamento é rápido e a intensidade é quase 

sempre forte. Por isso, antes de começar a cantar sobre o ritual de Janaína (esperando o marido 

voltar do mar na beira da praia), seria melhor diminuir a intensidade e andamento, para mudar o 

clima, já que a música é triste e de andamento lento. 

 

 Aldemar Pereira, aluno do curso de Artes Visuais, interpreta um homem que passou 

dezoito horas no mar: 

 

Evitar caminhar desnecessário, desperdiçando energia. Sugiro fazer uma pausa e diminuir 

o andamento e a intensidade quando for falar das dezoito horas que passou no mar. Depois 

crescer a intensidade e acelerar o andamento para falar da tempestade que virou o barco. Para 

finalizar a história, diminuir a intensidade e o andamento, chegando a um sussurro até voltar para 

o lugar. O corpo precisa acompanhar essas mudanças, precisa trabalhar variação de níveis. Ele 

está sempre no nível médio: joelhos flexionados, coluna um pouco curvada. Seria interessante, 

por exemplo, ficar de pé e levantar os braços narrando a tempestade. 

 

 Paul Moraes, aluno do curso de Teatro, interpreta dois personagens: um jornalista que 

vai até a vila em busca de histórias e um pescador, que lhe conta a história do peixe 

gigante: 

 

Cuidado com a articulação e projeção da voz. O final das frases quase sempre é para o 

grave e não se escuta as últimas sílabas ou palavras. Para diferenciar melhor os dois personagens, 

é preciso definir melhor o timbre, a postura e a forma de caminhar de cada um. Sugiro que o 

jornalista tenha um timbre mais agudo, mais próximo do timbre do ator, e seu corpo seja mais 

leve, sempre no nível alto. O pescador poderia ter um timbre bem grave e forte, e seu corpo ser 

pesado, movimentando-se nos níveis médio e baixo. Precisa criar outra melodia para falar das 
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festas que aconteciam na vila: a melodia da frase final não deve ir para o grave, mas deve ser 

ascendente e aumentar em intensidade para criar o clima para a canção da festa. 

 

 Tatiane Tenório, aluna do curso de Teatro, interpreta uma velha pescadora que conta 

histórias:  

 

Muito interessante a construção do corpo e da voz da personagem. Sugiro apenas que no 

trecho em que enfrenta o público, dizendo que as pessoas estão atrapalhando sua pescaria, ela 

fale com um pouco mais de intensidade e andamento mais rápido, demonstrando mais raiva. 

 

 Marília “Negra Flor”, aluna do curso de Pedagogia, interpreta Maria dos Navegantes, 

filha de Janaína: 

 

Cuidado com a projeção vocal, principalmente no final das frases (mesmo problema de 

Paul). A passagem da história dela para a de Rodrigo tem que ser mais precisa, há uma pausa 

desnecessária. 

 

 Rodrigo Severo, aluno do curso de Teatro, interpreta um menino que perde sua 

melhor amiga no dia em que uma onda gigante veio sobre a vila: 

 

Suavizar o timbre infantil que está muito forte, encontrar um timbre mais próximo de sua 

voz natural. Está tudo um pouco igual, seria melhor acelerar o andamento em alguns trechos. 

Pode fazer uma pausa antes de procurar por outro amigo. Essa pausa seria curta, apenas um 

tempo para pensar e ter a ideia de falar com a plateia. 

 

 Sílvia Sol, aluna do curso de Artes Visuais, interpreta a Rainha do Mar e conta a 

história de uma moça que vira peixe: 

 

Mais projeção de voz; evitar caminhar desnecessário; ainda está muito presa... 

Destaco o trabalho com a cantora Sílvia Sol. Ela nunca havia feito teatro e estava muito 

tímida, quase não se ouvia sua voz. Não conseguia largar o papel com sua história escrita. Sílvia 
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simplesmente travava quando era sua vez de contar a história. Fui assistir a um de seus shows e 

me surpreendi com sua desenvoltura no palco. Conversei com ela e lhe disse que ela precisava 

levar sua experiência como cantora para contar sua história em cena. Pedi que pensasse nas 

palavras de sua história como se fossem a letra de uma música, que deixasse seu corpo e voz 

livres como quando estava cantando. A cada ensaio, com entrega, disposição e muito trabalho, 

Sílvia compreendia melhor o que quis dizer com “cantar” em cena.       

 O espetáculo Santa Cruz do Não Sei estreou no dia 10 de Junho de 2011, às 20h, no 

Teatro Laboratório Jesiel Figueiredo, no Departamento de Artes da UFRN. Foi muito bonito ver 

o prazer e a alegria de todos em estar em cena, a boa receptividade do público e, especialmente 

para mim, ver o crescimento deles ao longo do processo. As histórias foram bem contadas, o 

entendimento da voz como música e a utilização dos recursos que trabalhamos eram notórios. 

Hoje faço parte do espetáculo, tornei-me uma moradora da Vila de Santa Cruz do Não 

Sei. Silvia Sol precisou sair do espetáculo para se dedicar a sua carreira como cantora, e o grupo 

me convidou para substituí-la. Seguimos trabalhando. Os atores e o espetáculo ainda estão em 

formação. Pretendo continuar ajudando-os e crescendo também com eles. 

 

4.6. SEGUINDO VIAGEM 

 

O capítulo tem por título: Navegando em Mares Desconhecidos, porque apresenta uma 

viagem em busca de estratégias para compartilhar o que antes era só meu. Ao mesmo tempo em 

que estudava e encontrava referenciais teóricos para o que antes fazia de forma mais intuitiva, 

investigava também formas de partilhar minhas experiências e descobertas. 

Em todas as turmas (com exceção de alguns alunos que estudavam música) havia uma 

dificuldade por parte dos alunos em compreender os parâmetros musicais que eu abordava. 

Percebi então que, para alcançar meu objetivo, primeiramente era preciso ensinar música, para 

em seguida trabalhar na transposição desse conhecimento para a prática teatral. Mas, percebi 

também que não deveria iniciar ensinando a música de forma apenas teórica, mostrando como 

colocar as bolinhas brancas e pretas sobre as cinco linhas. Meu objetivo não era fazer com que os 

alunos dominassem completamente a linguagem musical, mas que adquirissem o conhecimento 

básico dos parâmetros musicais escolhidos e se apropriassem deles para poder aplicá-los em um 
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processo criativo de construção de partituras físicas e vocais, explorando todas as possibilidades 

de timbres, melodias, ritmos e dinâmicas de intensidade. 

Era necessário promover uma experiência com a beleza da música, como afirma Rubem 

Alves na epígrafe deste capítulo. Todos os exercícios que utilizei facilitaram essa experiência 

com a beleza, com o lúdico, com o corpo e com as emoções. A maioria dos alunos aprendia se 

divertindo, perdia a timidez e superava seus limites e dificuldades. O aprendizado passava 

primeiro pelo corpo, o corpo sentia, a percepção auditiva se tornava mais atenciosa, e então a 

cabeça entendia.   

Por esta razão busquei a inspiração nos princípios dos métodos Dalcroze e Orff, que 

colocam a experiência no lugar central da educação musical, e enfatizam que essas experiências 

devem ser prazerosas. Para Dalcroze, as lições de música devem ser “uma alegria, não mais uma 

tortura” (DALCROZE apud MADUREIRA, p. 34). Tanto Dalcroze quanto Orff enfatizam que a 

experiência física forma a consciência, e que a prontidão corporal é imprescindível para o fazer 

musical. Esses preceitos estão totalmente em consonância com o fazer teatral. Por isso tantos 

profissionais do teatro e da dança recorrem a esses métodos. Para Dalcroze, “introduzir a música 

no coração dos artistas de teatro e dança é fortalecer o poder de seus movimentos, pois a técnica 

musical irá libertar, de uma só vez, seus corpos e almas” (Idem, p. 28). 

Pesquisar o método Orff e trabalhar com sua tríade – música, movimento e fala – foi 

essencial para que os alunos aprendessem a “dizer cantando”. Orff acredita que esses três 

elementos não são entidades separadas, mas fazem parte do que ele chama de “música 

elementar”. Trabalhando a partir desse princípio, explorava ritmos, desenhos melódicos 

dinâmicas de intensidade e timbres a partir da fala, transformando-a em canto e transformando-a 

novamente em fala teatral. E o corpo estava sempre acompanhando essas experimentações.   

Os exercícios de Ernani Maletta e Eleonora Montenegro, por terem grande relação com 

tais métodos, também se mostraram importantes nestas experiências pedagógicas.  

Conduzir os alunos a vivenciarem um processo de criação de partituras físicas e vocais e 

apresentá-las aos outros colegas de turma foi uma forma eficiente de concluir cada trabalho. Tal 

processo teve como objetivo indicar aos alunos como utilizar as ferramentas obtidas durante o 

curso, equipando-os para suas futuras práticas. 
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Essa busca pedagógica apenas se inicia. Aqui estão apresentadas as primeiras pistas 

encontradas, que deverão ser melhor investigadas e desenvolvidas. Almejo seguir nessa busca, 

navegando por esses mares agora nem tanto desconhecidos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De onde vem a história que o senhor me contou recentemente? – pediu 

afinal. De um livro? Sim – respondi com tristeza – os eruditos a 

enterraram nele, desde que morreu; isso não faz muito tempo. Há cem 

anos ela ainda estava viva, certamente despreocupada, em muitos lábios. 

Mas as palavras que os homens usam agora, essas palavras pesadas, 

não cantáveis, eram inimigas da história e tiraram dela uma boca após a 

outra, de tal modo que no fim ela vivia só em uns poucos lábios secos, 

muito retirada e pobre, como em parcos pertences de viúva. Ali morreu, 

sem deixar descendentes, e como era previsível foi sepultada com todas 

as honras em um livro, onde outras de sua espécie já se encontravam. 

                                                                            (Rainer Maria Rilke) 

 

Em busca de palavras cantáveis 

 

Palavras escritas e palavras faladas são diferentes. Muitas pessoas sentem prazer ao ler 

uma história em um livro, imaginam as cenas que o autor descreve, o timbre da voz de cada 

personagem, suas fisionomias e figurinos. Mas a experiência de ouvir uma história é diferente. O 

teatro pode promover um encontro tão direto, tão próximo e encantador que, embora efêmero, 

pode marcar uma vida profundamente. 

Há muito que o teatro me seduziu. Para mim, não há leitura que se compare a ver e ouvir 

um ator contar (ou “cantar”) uma história, ver as palavras vivas em seu corpo. Palavras 

cantáveis, dançantes, emoções que navegam em ondas sonoras. 

Zumhtor (2010) afirma que “a voz ultrapassa a palavra”, que a música da voz pode 

suscitar as “emoções mais intensas” (p. 11), algumas vezes, mais do que a linguagem. O autor 

conta que, alguns povos na China e na África atribuem à forma da voz, “seu timbre, altura e 

fluxo”, um poder transformador ou curativo. 

Antes de nascer, o primeiro contato do ser humano é com a música da voz e não com a 

palavra. No útero, o que o bebê ouve é “música uterina”, as palavras ainda não ganharam 
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significados concretos. Wisnik (1989) diz que, para a criança que ainda não aprendeu a falar, a 

voz da mãe, “com suas melodias e seus toques”, é “pura música” (p. 30). 

O teatro, para Peter Brook (2010), não é um “debate entre pessoas cultas”, mas um 

encontro no qual “a energia do som, da palavra, da cor e do movimento” ativa uma “tecla 

emocional que por sua vez envia descargas para o intelecto” (p. 72). Depois que o ator consegue 

estabelecer um vínculo com a platéia, esse encontro pode ser direcionado para vários caminhos. 

Por isso considero que a responsabilidade de um ator em cena é grande. Através de suas palavras 

cantáveis, juntamente com seus movimentos, cores e imagens, ele rege o público durante esse 

encontro. Lembro então de uma metáfora utilizada por Brook para falar dos tipos de experiência 

que o teatro pode proporcionar. Ele compara o ator a um pescador, que tece sua rede e apanha 

peixes para servir ao espectador. Há diversos tipos de peixe a servir: peixes comuns, raros, 

venenosos... Mas a mais elevada das ambições seria servir um peixe dourado. Tecer a rede 

significa construir uma ponte entre intérprete e público, e o peixe dourado seria aquele momento 

“único e irrepetível em que uma porta se abre e nossa visão se transforma” (p. 81). Para construir 

esse momento, para “tecer essa rede”, não importa quais as técnicas, qual a estética, qual a forma 

de fazer teatro. Importa que estejam a serviço de apanhar e servir o peixe dourado. 

 

Chegando ao porto vejo...  

 

Ao finalizar esta dissertação de mestrado, entendo que o que esta pesquisa buscava 

realmente era encontrar meios para melhor “tecer a rede”, para melhor contar uma história. 

Através dos estudos teóricos e de muito trabalho prático, buscava me aprofundar em algo que já 

fazia, aperfeiçoando uma técnica, uma forma de contar. 

É importante ressaltar que esta pesquisa não iniciou comigo. A busca por “palavras 

cantantes” começou muito antes de eu nascer: passou da minha avó para minha mãe, com seus 

poemas e contação de histórias, e da minha mãe para mim, com seus espetáculos-sinfonias, nos 

quais regia minuciosamente cada detalhe com música. 

Com esta pesquisa, pretendia encontrar outros referenciais para o que fazia apenas 

intuitivamente. Queria me aprofundar neste tema, para melhor compor a música das palavras. 

Descobri então que a fala possui mesmo uma musicalidade intrínseca, ela é formada pelo 

mesmo material básico com que é formada a música. Porém, ao longo da história, o ser humano 
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foi perdendo essa musicalidade natural da fala, foi deixando de explorar as várias possibilidades 

da voz. A emissão de sons foi se concentrando em poucas notas, com uma curva melódica 

menor. A fala foi perdendo sua “paixão” (SCHAFER, 1991). 

Sara Lopes (1997) descreve como a oralidade foi perdendo sua importância no decorrer 

da história e como a voz nos dias atuais mal encontra seu espaço acústico em meio a um mundo 

de tantos ruídos. As palavras se desligaram do corpo, tornaram-se mais utilitárias, racionais e 

vazias, e menos imaginativas e instintivas.   

Encontrei também termos específicos para o que eu chamava de “canto do ator”. Paul 

Zumthor chama de Poesia Oral; Sara Lopes, de Vocalidade Poética; e Marlene Fortuna, de 

Melopéia. Os três termos são utilizados para nomear a fala teatral que, segundo esses autores, 

deve ser aliada ao uso do corpo (à ação física); transmitir mais do que o significado literal das 

palavras; gerar sensações, emoções e imagens através da exploração de todas as potencialidades 

da voz, da manipulação dos “infinitos matizes musicais” da voz (BROOK, 2010). 

Busquei também observar a poética de importantes encenadores do século XX, e 

encontrei em vários deles, o trabalho com a música da voz. Stanislavski ensinava música a seus 

atores e estimulava-os a “cantar as palavras”. Meyerhold, da mesma forma, acreditava que 

partituras musicais deveriam ser construídas pelos atores para dizer um texto e até criou uma 

metodologia chamada de Leitura Musical do Drama. Grotovski, Barba, Robert Wilson... Todos 

esses mestres foram buscar na música parâmetros para ampliar as possibilidades de expressão 

vocal. Queriam que o uso da fala fosse além do natural, do cotidiano.   

Eu precisava encontrar “uma extravagância na linguagem, uma música que fosse além de 

seu uso cotidiano” (BERRY apud GAYOTTO, 1997, p. 24). Para construir essa fala/canto 

teatral, percebi então que era preciso estudar música. Muitos dos parâmetros musicais também 

regem o teatro, como por exemplo, o ritmo (PAVIS, 2003). Mas, conceitos como melodia, 

dinâmica, andamento ou ritmo, foram muito bem organizados, codificados ou sistematizados 

pela música. Era preciso aprofundar-me no conhecimento dos parâmetros musicais para 

apropriar-me deles e resignificá-los no teatro. 

Vi quão importante é aprender o que é uma melodia, como construí-la, e qual o efeito que 

ela poderá ter sobre o ouvinte, para assim, ir além de uma entonação natural, compondo melodias 

para as palavras e frases. Percebi que é essencial saber utilizar-se das dinâmicas de intensidade, 

sussurrando ao contar segredos, por exemplo, ou gritando de alegria ou de dor. Observei que é 
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preciso “esculpir o tempo em ritmo” (BARBA, 1995), encontrar o ritmo certo para cada frase, 

cada cena, para o espetáculo como um todo. E que é imprescindível “colorir” as palavras com 

timbres diversos, escolhidos com cuidado para identificar uma personagem ou para expressar 

cada emoção. 

Vi ainda que há que se entender e estabelecer relações entre as linhas melódicas, rítmicas 

e diferentes dinâmicas ou qualidades de energia em toda a sonoridade do espetáculo. Essas 

relações – combinações ou oposições – podem criar diferentes climas de tempo, espaço e ação; 

podem enfatizar as personalidades de cada personagem e até diferentes sensações/emoções no 

ator e no espectador. Dessa forma, assim como um compositor de música, o ator cria expectativa, 

tensão, estabilidade, instabilidade, relaxamento, resolução... Pode conduzir a plateia através de 

uma “história-sinfonia”, na qual sua voz e seu corpo são os principais instrumentos. 

 

Sobre as Janelas e as Luas 

  

Ao iniciar o trabalho prático desta pesquisa, me vi diante de duas questões. A primeira 

delas era: o que quero dizer ao público com esta encenação? Que palavras escolher? Qual tipo de 

peixe quero servir? Escolhi palavras poéticas, líricas, palavras que pudessem estimular a 

imaginação. Escolhi o jogo, o faz-de-conta, a fantasia... Elementos que fazem parte da essência 

do teatro e que trazem “amplitude e sensibilidade” à percepção da vida e do mundo (JUNG, 

1992). A segunda pergunta era: como dizer? Que músicas compor para essas palavras, para que 

ganhem vida, para que envolvam e encantem as pessoas?  

Bibi Ferreira afirma que o entendimento da poesia, da emoção do texto, está 

completamente ligado à sua musicalidade: “Porque, se muda a música, se você rege de outra 

maneira, a poesia vira outra coisa. E, principalmente, uma coisa terrível: fica sem cor para a 

plateia. Fica tudo igual, tudo chapado, tudo branco. Tudo branco” (FERREIRA apud 

MALETTA, 2005, p. 229). Ao estudar um texto, Bibi Ferreira imagina uma orquestração do 

texto poético: fala de palavras como se fossem acordes, relaciona frases a instrumentos musicais, 

busca dinâmicas musicais, busca o canto das palavras: 

 

[...] Falar... Não é falar... Essa sonoridade me apaixona. [...] Então a gente 

encontra a forma de falar como música quanto mais valor você tiver da palavra 

escrita. Você tem que ter a palavra escrita na sua frente e começar a procurar 



113 
 

onde estão esses tons, onde estão as fermatas
32

 [...] E tudo isso numa garganta 

só. O domínio numa pessoa. Sozinha, representa quase que uma orquestra 

falada. (FERREIRA apud MALETTA, 2005, p. 226, grifo meu). 
 

Paulo José também ressalta a importância da criação de uma partitura vocal semelhante à 

musical, como importante técnica para o estudo do texto. Para isso, ele emprega termos próprios 

da música, como pianissimo, fortissimo, mezzo forte, rallentando, relacionando-os com a 

atuação. Além de referir-se à voz falada com a nomenclatura utilizada geralmente para dividir as 

vozes humanas para o canto: baixo, barítono, tenor, contralto, mezzosoprano, soprano 

(MALETTA, 2005). 

Em seu livro Voz Partitura da Ação, Gayotto (1997) afirma que o ator precisa unir seus 

recursos vocais e suas forças vitais na construção das ações vocais. As forças vitais estão dentro 

do ator: o querer, imaginar, perceber, suas sensações, vontades e desejos. Os recursos vocais para 

Gayotto são uma junção de elementos da técnica vocal (como respiração, ressonância e 

articulação) e recursos que dão dinâmica à voz, sendo muitos deles parâmetros musicais, como 

ritmo e melodia: “Num certo sentido, a partitura é o canto/falado do ator, pois os materiais 

sonoros da fala, sendo baseados nos mesmos parâmetros que a música, dão à partitura um 

desenho da musicalidade da fala” (p. 46, grifo meu). 

De Janelas e Luas é a minha “história-sinfonia”, resultado prático desta pesquisa. É um 

exercício no qual experimentei a manipulação dos parâmetros musicais, entrelaçando-os, 

combinando-os, transformando-os conjuntamente para a construção das partituras físicas e 

vocais. Como resultado, descubro uma voz que é: 

 

 Música: possui melodias, ritmos, dinâmicas e timbres; pode subir, descer, parar, 

permanecer, correr, gritar, sussurrar... É uma voz que dança; 

 Corpo: como um “prolongamento do corpo” (BARBA, 1991), a voz sai do impulso 

que o corpo lhe dá, todo o corpo participa da ação vocal; 

 Ação: afeta, atinge, transporta e transforma, agindo sobre mim mesma e sobre o 

espectador. 

 

                                                 
32

 A fermata é um sinal que se escreve em partituras musicais sobre a nota ou a pausa, para sustentá-la por um tempo 

maior do que o seu valor. 
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Neste exercício, a voz ultrapassa as palavras simbólicas, ao mesmo tempo em que 

intensifica sua força. Através do canto das palavras, das imagens e ações, cria-se um ambiente 

novo, transporta-se o espectador para o universo das personagens.            

Como transformar as palavras presas a um papel em palavras vivas, cantáveis? Cada 

compositor vai compor à sua maneira. E cada música será diferente, dependendo de seu objetivo, 

do estilo musical, da inspiração do momento, da música pessoal de cada um. O que esta pesquisa 

aponta é para a necessidade de uma formação musical, que contribuirá para a formação do ator. 

Este trabalho pretende trazer uma pequena contribuição para o treinamento vocal do ator, 

sugerindo que a manipulação dos parâmetros musicais é uma ferramenta à disposição do ator 

para a construção de suas partituras físicas e vocais. É mais um recurso a ser utilizado para “tecer 

sua rede”. 

 

Ensinando a tecer uma rede musical 

 

Durante a pesquisa, me deparei com o desafio de ensinar o que estava pesquisando. 

Ministrei uma oficina, auxiliei na preparação vocal de dois grupos de teatro que estavam 

montando espetáculos e realizei um estágio docência. 

Como ensinar algo que antes fazia apenas de forma empírica e intuitiva? Percebi que não 

há ainda uma metodologia própria do teatro para ensinar música, para aplicar o conhecimento 

musical na cena teatral. Há pesquisas neste sentido, como, por exemplo, os trabalhos de Ernani 

Maletta e Eleonora Montenegro, que utilizei como referências. Tais trabalhos têm relação com 

dois métodos de educação musical, Dalcroze e Orff, que também foram referências de extrema 

importância. 

O método Dalcroze, ao enfatizar que a vivência musical deve acontecer no corpo, 

aproxima-se do teatro, pois este tem o seu foco na ação que se presentifica no corpo do ator. 

Dalcroze desenvolveu muitos trabalhos relacionados ao teatro e à dança, como a preparação de 

atores em trabalhos com o encenador Adolphe Appia (1862-1928). Ele acreditava que sua 

Rítmica beneficiava qualquer artista que trabalhasse com o corpo: “Os estudos da Rítmica 

constituem-se como o ABC da técnica corporal necessária a todo artista completo. Pois eles se 

destinam à inteligência e à vontade” (DALCROZE apud MADUREIRA, 2008, p. 119). 
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Buscar inspiração no método Orff foi importante para indicar aos alunos uma 

musicalidade já existente na fala, para que descobrissem a musicalidade já intrínseca às palavras. 

Em seguida ampliávamos essa musicalidade, procurando fazer com que os alunos adquirissem 

não apenas o conhecimento musical, mas a consciência das infinitas possibilidades de criação 

com sua voz. 

 

A importância de um treinamento musical 

 

 Os princípios do teatro estão diretamente ligados a princípios de outras artes, “o teatro é 

uma arte que compreende todas as outras formas de expressão artísticas” (MALETTA, 2005, p. 

41). Em sua tese, Maletta afirma que a formação do ator precisa abranger também o 

conhecimento de outras artes, além da teatral, e a música é uma delas. Jacyan Castilho (2008) 

também aponta na conclusão de sua tese para a necessidade de incorporar princípios de outras 

artes na formação do ator. Para ela, a formação do ator contemporâneo passa obrigatoriamente 

pela intersecção das diversas linguagens artísticas que fazem parte do fenômeno teatral. Dentre 

as diversas artes, Castilho afirma que uma formação em música é essencial para o 

desenvolvimento do ator. 

 Na arte de fazer teatro, a experiência empírica e a intuição são elementos importantes. 

Philip Goldberg (1997) afirma que o que a intuição faz não pode ser feito pelo raciocínio. As 

descobertas e inovações criativas não podem ocorrer seguindo apenas o “estreito caminho linear 

da lógica”, mas o caminho de desvios e “combinações insólitas” da intuição. O autor afirma 

também que a intuição “não é mágica”, não pode tirar respostas do nada (p. 32). A intuição não 

exclui a necessidade do aprendizado de técnicas e de um treinamento para o ator. A atriz Roberta 

Carreri (1994), do Odin Teatret, diz que a técnica está na base da arte do ator. É algo “frio, mas 

necessário”. Ela afirma que a arte do ator “está fundamentada na organização dos seus 

materiais”. E que, por isso, ele deve “conhecer profundamente os meios expressivos de seu 

corpo”. A atriz compara o treinamento do ator ao de um músico que estuda seu instrumento. 

Após aprender a tocar uma música e repeti-la por diversas vezes, ele estará pronto para 

apresentá-la aos outros sem grandes preocupações. Ele estará livre para tocar com paixão, para 

aproveitar aquele momento único da interpretação musical. Poderá, inclusive, improvisar a partir 

da música. Mas não faria isso sem o aprendizado da técnica e do treinamento. 
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 O aprendizado da música requer tempo, treinamento e repetição, assim como o 

treinamento do ator. Para que o ator se aproprie dos conhecimentos musicais, é preciso que haja, 

da mesma forma, um treinamento. Só assim ele poderá transpor esses conhecimentos para a 

construção de partituras físicas e vocais, para a construção de uma cena, para todo um 

espetáculo. 

 Carreri diz também que a técnica sozinha não tem vida. Por isso, deve estar “escondida” 

e deve ser preenchida pela “vida do ator”. O espectador deve ver apenas a vida do ator, sem se 

dar conta de todo o caminho que ele percorreu para preparar aquele momento, para “tecer a 

rede”, como nos ensina Brook (2010). A respeito disso, Brook relembra as palavras de um velho 

ator de Kabuki, ditas a ele por um ator de seu grupo, Yoshi Oida: “Posso ensinar a um jovem ator 

qual o movimento para apontar a lua. Porém, entre a ponta de seu dedo e a lua a responsabilidade 

é dele” (p. 11). No prefácio do livro de Yoshi Oida (1999), Brook afirma: “Com Yoshi, eu vi 

muitas luas” (p. 11). 

 Esta é a razão da técnica. Esta é a razão desta pesquisa: buscar aprimorar ferramentas 

para melhor contar uma história, para que o público “veja a lua”. Concluo assim, esta 

dissertação, com a expectativa de que esta pesquisa possa contribuir para a formação de atores. 

Não era minha pretensão esgotar aqui um tema tão complexo, mas expor uma trajetória, um 

caminho percorrido, uma possibilidade, um barquinho em meio a um oceano musical. 
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ANEXO 

Roteiro do exercício dramático 

De Janelas e Luas 
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DE JANELAS E LUAS 

(Fragmentos de textos e poemas de Alphonsus de Guimaraens, Mário Quintana, Cecília 

Meireles, Salvatore Quasimodo, Wilma Montenegro, Mayra Montenegro e Eleonora 

Montenegro) 

 

CENA 1 

(VÊ-SE UMA MULHER COM UM CANDEEIRO, A PROCURA DE ALGO OU ALGUÉM. ELA 

RESPIRA FORTE, COMO EM GRANDE CANSAÇO. FALA SOZINHA, COMO SE REZASSE. 

CAMINHA EM PASSOS MARCADOS E PESADOS, TENDO SEMPRE À FRENTE A LUZ DO 

CANDEEIRO A LHE APONTAR POR ONDE SEGUIR. OLHA ATENTAMENTE PARA O 

HORIZONTE, PENSANDO TER VISTO ALGUÉM. VOLTA SEM NADA ENCONTRAR) 

 

CENA 2 

(Trechos do Poema XII, de Mário Quintana) 

 

MARIA DAS QUIMERAS – Mãe!... Mãe!!... Mãaee!! Mãaaeee!!!... 

O dia abriu seu pára-sol bordado... 

A lua! A lua! A lua... Em pleno meio-dia! Ah... 

Coloquei os meus sapatos na janela alta, sobre o rebordo 

Céu é que lhes falta pra suportar a existência rude! 

E eles ficam lá, imóveis, deslumbrados 

E sonham que são dois velhos barcos encalhados 

Sobre a margem tranquila de um açude... 

 

CENA 3 

(Texto da Narradora: Eleonora e Mayra Montenegro. Texto de Maria das Quimeras: trecho do 

poema Beira-Mar, de Cecília Meireles) 
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MARIA – Essa é a história de uma menina que um dia conheci. Seu nome era Maria das 

Quimeras. Cabecinha cheia de sonhos. E sonhos não pesam nada, são como o vento. Cheios de 

sonhos e ventos, os pés de Maria das Quimeras mal tocavam o chão... Ela quase voava. Para ela, 

a vida tinha cheiro de poesia e gosto de música. Se chovia, pintava um sol na janela. Se fazia 

frio, o calor de seu coração soprava uma brisa quentinha e suave. Sua lua era nova, muito 

novinha, mas brilhante... E suas estrelas eram coloridas e infinitas num céu infinito. 

 Maria das Quimeras tinha os olhos muito grandes. Olhar para os seus olhos era como 

olhar para o sol em pleno meio-dia. Maria também tinha a alma muito úmida, porque guardava 

todas as lágrimas do mundo, de tristeza e de alegria. Isso era no tempo em que no alto, o céu, e 

embaixo, a terra firme, ainda não tinham nome. 

 

MARIA DAS QUIMERAS – Sou moradora das areias, 

                                             De altas espumas: os navios 

                                             Passam pelas minhas janelas 

                                             Como o sangue nas minhas veias, 

                                             Como os peixinhos nos rios... 

 

 

CENA 4 

(Texto da Narradora: Eleonora Montenegro. Texto de Maria das Quimeras: trechos de Beira-

Mar, de Cecília Meireles e do poema XV, de Mário Quintana) 

 

MARIA – Era noite de lua.  

A lua crescia no horizonte como querendo por demais falar.  

E Maria das Quimeras parecia lhe entender 

Parecia enluarar-se 

Parecia uma menina que, de tão branca, 

De tantos sonhos que alimentava, 

Foi-se tornando só coração, 

Em seus tão poucos e já tantos anos a espera de amar. 
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Já não cabia em si de tanto que voava, 

De tanto que suspirava Maria das Quimeras. 

 

MARIA DAS QUIMERAS – Minha alma há de sair cantando naquela nuvem que lá está parada 

e mais parece um lindo barco a vela! 

 

MARIA – Foi desde sempre uma aprendiz das águas, uma viajante de barcos, uma asa de 

borboleta em pleno vôo. 

 

MARIA DAS QUIMERAS – Eu navego e estou parada, 

                                             Vejo mundos e estou cega, 

                                             Porque isto é mal de família, 

                                             Ser de areia, de água, de ilha... 

                                             Mãaeee! Me conta os segredos da vida!... 

 

MARIA – Deus te proteja Maria das Quimeras, 

                  Que tudo é mar – e mais nada. 

 

(MARIA DAS QUIMERAS E MARIA CANTAM JUNTAS, COMO SE NAVEGASSEM – 

Fragmentos do poema O Rei do Mar, de Cecília Meireles. Música de Eli-Eri Moura) 

 

MARIA DAS QUIMERAS – 

Muitas velas, muitos remos 

Ancorar é outro falar 

Tempo que navegaremos 

Não se pode calcular... 

 

MARIA – 

Por água brava e serena 

Deixamos nosso cantar 

Vendo a voz como é pequena 
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Sobre o comprimento do ar... 

Nem tormenta nem tormento 

Nos poderia parar. 

 

 

MARIA DAS QUIMERAS – 

Muitas velas, muitos remos 

Ancorar é outro falar 

Tempo que navegaremos 

Não se pode calcular (3X). 

 

CENA 5 

(Texto inicial da Narradora: Salvatore Quasimodo. História do jaguar, texto de Maria das 

Quimeras: Mayra Montenegro) 

 

MARIA – Mas cada um está só no coração da terra, traspassado por um raio de sol. E, de 

repente, é noite... 

Um dia, uma criatura que tinha forma de jaguar e era o senhor da noite, soube da existência de 

uma menina de grandes olhos de luz, que carregava toda a imensidão de lágrimas dentro de si. 

Com a alma cheia de inveja e cobiça, decidiu que iria roubar a luz e as lágrimas de Maria das 

Quimeras. Tomou forma de homem e lançou-lhe encantos e feitiços de paixão. Paixão intensa, 

arrebatadora, aterrorizante, letal. 

 

MARIA DAS QUIMERAS – Meus arrebatados olhos piscaram uma só vez. Os cílios o 

abraçaram inteiro, e ele veio morar nos olhos meus. Foi quando renasci Maria das Quimeras, de 

sobrenome Saudade. Foi quando passei a jantar ilusões à luz de velas, nos dias em que o amor 

parecia real. Desde então devaneia a incessante-mente num esvoaçante sonho, lembrando 

daqueles dias de amor. Quero tocar a miragem, morder a ilusão, viver das Quimeras. Amar-te 

sem fim, miragem ente meu. Infinito-desvairado sonho-alado, esteja aqui quando eu acordar.  

 



129 
 

MARIA – Maria das Quimeras não conhecia medo, desilusão, desencanto, desespero agonia, 

desamor... De alma frágil e aberta, deixa-se enfeitiçar. A lua, transtornada, de repente se torna 

cheia e tudo vira escuridão. 

 

MARIA DAS QUIMERAS (TRANSFORMAÇÃO DE MARIA DAS QUIMERAS EM ISMÁLIA) 

– Lua imensa! Mar imenso!... 

Como é infinita a minha capacidade de ilusão! Como é infinita a minha capacidade de ilusão! 

Como é infinita a minha capacidade de ilusão!... 

Estou cercada de incontáveis e ridículas cartas de amor! 

E cada dia escrevo mais. Não há como guardar tudo em mim. 

Seria como engolir um maremoto, 

Como prender um vendaval, 

Como querer guardar o sol nas mãos. 

Lua imensa, mar imenso... 

 

CENA 6 

(Texto inicial: trechos do poema Saudade e de cartas de Wilma Montenegro. A partir de: “de 

que é feito esse coração”, o texto é de Mayra Montenegro) 

 

ISMÁLIA – Vê-lo sumir no horizonte, ver o barco se afastar. Ai de mim, do meu tormento, não 

poder parar o vento, não poder secar o mar! 

Eu só queria uma migalha de você. Depois eu pediria mais um pouco. Pediria as sobras dos 

desejos de estar perto de mim... A melancolia das noites solitárias... Volta depressa... 

De que é feito esse coração? De suor frio, vermelho sangue e lágrimas pretas! Alimenta-se de 

qualquer palavra tua, do menor gesto, das migalhas. Ele é todo feito de loucura, dos sonhos mais 

doidos varridos... De ilusão, de espera, de sede... De tanta saudade que pede pra morrer, mas não 

morre. 

Coração preso por vontade, que beija as doces cadeias do amor e pede para nunca mais ser livre. 
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CENA 7 

(Texto da Narradora: trechos do poema Ismália, de Alphonsus de Guimaraens. Texto inicial de 

Ismália: Mayra Montenegro. O restante do texto são trechos dos poemas X, XI e XIII, de Mário 

Quintana) 

 

MARIA – Quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra 

lua no mar. 

 

ISMÁLIA – Olho no espelho e já não me vejo. Não me reconheço. Quem fui? Quem sou? O 

tempo passou e onde eu estava? 

Da primeira vez que me assassinaram, perdi um jeito de sorrir que eu tinha. 

Depois, de cada vez que me mataram, foram levando qualquer coisa minha. 

E hoje, dos meus cadáveres, eu sou o mais desnudo, o que não tem mais nada. 

Arde um toco de vela amarelada como único bem que me restou. 

Vinde, corvos, chacais, ladrões da estrada! 

Ah, dessa mão avaramente adunca, ninguém há de arrancar-me a luz sagrada! 

(CANTA) 

Alguém canta.  

Abro minhas pupilas assustadas de ave noturna.  

E as minhas mãos, velas paradas,  

Não sei que frêmito as agitou. 

Este canto é feito de agonias, de luas enormes, irreais!  

Cantiga de alto-mar. Estranha nau. Vela de prata. 

 

MARIA – E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. 

E como um anjo, pendeu as asas para voar. 

(ISMÁLIA, EM DESESPERO, LANÇA-SE AO MAR)  
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CENA 8 

(Texto inicial: Bordões de Contadores de Histórias. A partir de: “No tempo em tudo era areia”, 

o texto de é Mayra Montenegro. A partir de: “quanto a Ismália que saltou ao mar”, o texto é de 

Eleonora Montenegro) 

 

MARIA – (RETOMANDO A NARRATIVA. CANTA “SERENÔ”) 

Eu vos passo a história como um velho me contou. Não posso jurar que seja verdade. Mas 

vocês sabem tanto quanto eu que nada se parece mais com a mentira do que a verdade. 

Caminha hoje, caminha amanhã. De tanto caminhar se faz o caminho. 

E foi lá que isso aconteceu. Para além do mar vermelho, além da floresta azul, muito 

além do castelo de cristal, bem além da cidade de palha, onde se junta água na peneira. E faz 

tanto tempo, mas tanto tempo, que naquela época as gatas ainda usavam sandálias, as rãs punham 

toucas pra dormir e as pedras nem tinham endurecido ainda. 

No tempo em que tudo era areia e os dias se passavam esperáveis e desérticos... 

Era uma vez... Uma menina de olhos muito grandes e de alma muito úmida. Um dia, 

quando achou que tudo era seco demais, decidiu deixar escorrer sua alma e molhar um pouco o 

mundo. Sentou-se com os olhos nos pés – como costumam fazer as meninas de olhos grandes e 

almas úmidas – e chorou, chorou... 

As lágrimas, uma a uma, saltavam dos olhos da menina. Brincavam de escorregar pelo 

nariz e pulavam do queixo para o chão... Mas de tão grandes que eram os seus olhos, as lágrimas 

rapidamente inundaram aquele lugar. A menina então percebeu que não estava mais com os pés 

no chão, mas voava... Dentro d‟água! 

Então ela olhou o mar. O mar que nascera dos seus grandes olhos. E colocou as mãos na 

boca, para impedir seu coração de saltar para fora. Olhou como quem olha para um filho. Como 

se visse a si mesma pela primeira vez. E o mundo pela primeira vez. E sua liberdade! E não 

parou mais de chorar, e tudo então virou mar! E as pessoas viraram todas peixes. E a menina 

virou uma sereia.  

 

Quanto à Ismália, que saltou ao mar... 

Quanto à Ismália, que queria o céu... 

Quanto à Ismália, que se perdeu no tempo, no vento, 
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Que tropeçou nas horas e se procurou na lua cheia... 

Conta-se que o seu corpo jamais foi encontrado. 

Conta-se que, a cada lua cheia, ouve-se o seu canto no mais alto do mar. 

Muitos navios já se perderam à sua procura... 

Guiados pelo seu canto triste,  

Nas frias noites de inverno. 

Mas, conta-se também que, 

Quando o azul amarelado das tardes de primavera 

Se apresenta no mais sem fim dos sem fins, 

Vê-se uma linda menina mulher, de olhos muito grandes, 

Que corta o céu em sorrisos 

E que canta uma página musical tão simples, tão terna, tão bela. 

E a tarde fica clara, e a lua sorri e se torna branca como jamais vista. 

Será ela? Aquela das Quimeras? 

Ismália que era? 

 

CENA 9 

(Texto inicial: Bordões de Contadores de Histórias. A partir de: “levem bem leve, se lavem”, o 

texto é de Mayra Montenegro) 

 

No fio das histórias, como no fio da vida, cada um tece o seu tapete. Eu contei a história 

que outros contaram antes. Derramei na taça de suas memórias para que vocês a levem. 

Levem bem leve, se lavem. Contem histórias, espalhem e se espalhem. Não se espantem! 

Contem! Cantem!... 

(MELODIA DO SERENÔ) 

 Não sei se era ela... (Maria das Quimeras?) Mas sei que, desde então, a lua para mim é 

sempre crescente. Crescente, mesmo quando minguante. 

(SAI CANTANDO) 

 

*      *       * 

 




