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“A irresponsabilidade faz parte do prazer na arte; é a 

parte que os acadêmicos não sabem reconhecer.” 

James Joyce 



 

RESUMO 

 

Este trabalho estuda a relação entre música e texto como ferramenta para aprimorar a 

performance interpretativa de cantores e pianistas. Para a realização deste trabalho, foram 

separados diferentes processos de estudo de texto, que podem ser aplicados em diversos 

repertórios a fim de sistematizar e facilitar a compreensão da obra para a construção do discurso 

interpretativo. Através da aplicação destes processos no ciclo de canções 7 Joyce Songs Op. 54, 

de Karol Szymanowski (1882-1937), com texto do poeta James Joyce (1882-1941), retirados do 

livro Chamber Music, foi feita a coleta de dados com um diário de estudos, registros em áudio e 

uma performance pública. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Texto na Música. Processos de estudo. Szymanowski. Canto. Piano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

This work studies the relationship between music and text as a tool to improve the performance 

of singers and pianists. For the accomplishment of this work, different processes of text study 

were separated. These processes can be applied in diverse repertories in order to systematize and 

facilitate the understanding of the work for the construction of the interpretative discourse. 

Through the application of these processes in the cycle of songs 7 Joyce Songs Op. 54 of Karol 

Szymanowski (1882-1937), with text of the poet James Joyce (1882-1941), taken from the book 

Chamber Music, data collection was performed with a study journal, audio records and a public 

performance. 

 

KEY WORDS: Text in Music. Strategies. Szymanowski. Voice. Piano. 
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INTRODUÇÃO  

 

Este trabalho discute a utilização de estratégias de estudo do texto poético de canções 

com o objetivo de aprimorar a performance artística destas. Buscamos com isso aperfeiçoar o 

trabalho dos intérpretes ao demonstrar diferentes possibilidades performáticas que o estudo do 

texto pode evocar.  

Para a seleção destas estratégias, dentro do contexto da música de câmara, reunimos 

literatura voltada a cantores, pianistas e compositores na área de performance. Em geral, os 

pianistas consultados defendem e enfatizam a importância de se conhecer o texto (LINDO, 1916; 

MOORE, 1944; BOS, 1949; SPILMANN, 1985; KATZ, 2009; BALLESTERO, 2014). Gerald 

Moore coloca que “a primeira coisa que um acompanhador deve estudar, quando tiver que tocar 

uma nova canção, é o texto” (apud BALLESTERO, 2014, p. 1). E continua com: 

É estúpido fingir tocar uma canção com alguma compreensão se ele não souber 

do que o texto trata. Isso parece ser uma afirmação óbvia, mas infelizmente é 

necessário fazê-la. Eu tenho ouvido acompanhadores, amadores e profissionais, 

tocando canções em seu próprio idioma como se as palavras não fossem do seu 

interesse. (apud BALLESTERO, 2014, p. 1-2). 

Para os cantores, é aconselhado que analisem cada nuance vocabular para que 

vençam a barreira linguística de interpretar uma obra em uma linguagem que frequentemente não 

é sua língua materna, para que as palavras não sejam vazias de significado e contexto durante o 

ato interpretativo (SPILLMAN, 1985; EMMONS E SONNTAG, 2001; SANTOS, 2011); além 

de procurarem entender a técnica vocal em suas diferentes características (CARUSO E 

TETRAZZINI, 1975; BLOEM-HUBAKTA, 2012; ALGIERI, 2017) e o cuidado da preparação e 

atribuição de valor às palavras trabalhadas na performance (PERRELÓ, CABALLÉ E 

GUITART, 1975; CHEEK, 2001). 

Na literatura voltada ao trabalho dos compositores, pudemos verificar como a análise 

musicológica foi utilizada e direcionada para esclarecer e contextualizar a ligação entre 

composições e obras literárias (CESETTI, 2009); bem como entender que os elementos musicais 

podem evocar estruturas narrativas como uma forma de linguagem puramente musical, conforme 

podemos observar no Impromptu, Op.90 nº2 para piano de Schubert, com a narrativa criada por 

Susan McClary baseada em sua análise musicológica da obra: 
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Uma pequena melodia alegre comete o erro fatal de entregar-se a um momento 

de ornamentação frívola. Esse ornamento acaba por desencadear uma violência 

inexplicável que aniquila completamente a pequena melodia e a tonalidade 

ensolarada principal. [...] Esta fábula [...] traz à mente uma das histórias mais 

cruéis de Hans Christian Anderson, "A pequena garota que tropeçou em um 

pão". [...] A menina pequena de Anderson (também um tanto vã, como a 

pequena melodia de Schubert), vai a uma missão para entregar um pão. Mas ela 

valoriza mais os belos sapatos do que a obrigação da caridade, e quando ela 

encontra uma poça, ela coloca o pão na lama para servir como seu trampolim. E 

enquanto ela pisa no pão, ele afunda com ela para o inferno onde ela é torturada 

por criaturas viscosas durante o período de várias vidas.
1
 (1997, p. 20.). 

Mostra-se que estruturas narrativas dentro da música podem ser identificadas e 

trabalhadas, e, para isso, os próprios elementos musicais podem criar esta história, trazendo a 

narrativa como a ideia de linguagem, lendo as peças instrumentais observando não somente suas 

propriedades formais (MCCLARY, 1997; WHITE, 1981; KRAMER, 1991; NEWCOMB, 1992; 

SUBOTNIK, 1996), e entendendo a preocupação de compositores com o texto para obter uma 

maior qualidade da expressão artística. 

No gênero lied, Schubert e Schumman foram dois autores que utilizaram poemas de 

alta qualidade literária, elevando-os com sua música e explorando modos de retratar seus 

significados na escrita vocal e pianística (KOMAR, 1971; LAMBERT, 2009; HENDRIX, 2014).  

Emmons e Sonntag (2001) descrevem como alguns compositores têm a necessidade de vivenciar 

o texto por um longo tempo antes de sentirem-se capazes de colocá-lo em música: 

Por que não escrevê-lo em um pedaço de papel e carregá-lo com você? Isto é o 

que Hugo Wolf fazia, às vezes carregando o poema por muitos anos para que 

ele possa iluminar as palavras ainda mais com sua música. Pense em Verdi, 

sentado em seu jardim, recitando em voz alta as palavras de Shakespeare por 

três anos antes de escrever qualquer música para a Otello. [...] Os grandes 

compositores de canções podem personificar em uma canção de dois minutos o 

                                                             

1
 A blithe little tune commits the fatal blunder of indulging in a moment of frivolous ornamentation. That ornament 

turns out to unleash unexpected violence, which thoroughly annihilates the little tune and its sunny, major-key 

tonality. [...] This fable [...] brings to mind one of Hans Christian Anderson's cruelest stories, “The little Girl Who 

Trod on a Loaf". [...] Anderson's little girl (also somewhat vain, like Schubert's little tune) sets out on an errand to 

deliver a loaf. But she values her fancy shoes more than her charitable obligation, and when she encounters a 

puddle, she places the loaf in the mud to serve as her steppingstone. And as she treads on the loaf, it sinks down with 

her into hell where she is tortured by slimy creatures for the span of several lifetimes. (Tradução nossa) 
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que levaria uma novela inteira ou uma peça inteira para nos apresentar.
2
 (2001, 

p. 190). 

Szymanowski, sendo um compositor com vasta cultura e conhecimento da literatura e 

das artes em geral, também foi capaz de criar relações intertextuais complexas entre suas peças e 

obras literárias (WIGHTMAN, 1999). Esta capacidade reflete-se tanto em suas canções 

(FARIAS, 2016) como em peças estritamente instrumentais que foram inspiradas por 

personagens da literatura (CESETTI, 2009). As obras de Szymanowski podem frequentemente 

ser descritas utilizando o conceito de musical ekphrasis, segundo o qual elementos estruturais de 

uma obra de arte (seja ela uma pintura, um texto, uma escultura etc.) são transmutados em um 

trabalho independente de outra forma de arte (como a música), continuando profundamente 

conectado à obra original, mas sem ser inferior ou subserviente a ela (BRUHN, 2000).  

Apesar de não ser simples analisar algumas das obras instrumentais que 

Szymanowski compôs inspirado por obras literárias (CESETTI, 2009), a análise de canções é 

mais direta, por terem elas obviamente a vantagem de possuírem um texto, o que estabelece uma 

forte e explícita relação com a palavra escrita. Gephart comenta: “A música pode iluminar, 

ignorar ou trair o texto, o artista precisa encontrar um caminho para resolver qualquer conflito 
3
” 

(apud EMMONS e SONNTAG, 2001, p. 190). Cabe aos intérpretes, portanto, entender e 

comunicar esta relação, resolvendo da melhor forma possível quaisquer conflitos entre texto e 

música que possam aparecer, procurando ser simultaneamente fiéis ao compositor e ao poeta.  

Este trabalho foi dividido em quatro capítulos: o primeiro tem o objetivo de mostrar 

os contextos de ambas as obras e um pouco da vida do compositor e do poeta do ciclo; o segundo 

descreve as estratégias de estudo utilizadas e as separam em etapas; o terceiro traz as estratégias 

aplicadas no repertório retirando as informações do diário de estudos; o quarto traz tabelas e 

gráficos com os resultados das sessões de estudo, ensaio e apresentação. 

                                                             

2
 Why not write it on a piece of paper and carry it with you? This is what Hugo Wolf did, sometimes carrying the 

poem about for many years so that he might illumate the words further with his music. Think of Verdi, sitting in his 

garden reciting aloud Shakespeare‟s words for three years before writing any music for Otello. […] The great song 

composers can epitomize in a two-minute song what would take an entire novel or a whole play to set before us. 

(Tradução nossa) 

3
 Music may illuminate, ignore or betray the text, the artist must find his way to resolve any conflict. (Tradução 

nossa) 



18 

 

1. SZYMANOWSKI, JOYCE E O CICLO THE JOYCE SONGS OP.54 

 

Neste capítulo discutiremos o interesse de Karol Szymanowski pela literatura, 

fazendo uma curta retrospectiva sobre sua vida e o contexto em que vivia. Faremos um 

comentário sobre James Joyce e as circunstâncias em que escreveu a obra Chamber Music, 

falando também sobre as influências poéticas e a estrutura narrativa de sua poesia, focando nesta 

obra em específico, e, por fim, faremos um breve comentário sobre a relação entre o ciclo 7 

Joyce Songs Op. 54 e a obra que lhe serviu de inspiração.  

 

1.1 Szymanowski e seu interesse pela literatura 

 

Karol Szymanowski nasceu em 1882 em uma aristocrática família polonesa. Tinha 

um fascínio pela literatura, poesia, artes e por tudo que era exótico (WIGHTMAN, 1999; 

CESETTI, 2009). Sua obra é permeada de personagens históricos, mitos, poesias e personagens 

literários.  

Szymanowski lia autores como: Goethe, D‟Annunzio, Platão, Burckhardt, Wypianski, 

Nietzsche, entre outros. Tinha inspiração nas diversas histórias e em suas viagens, especialmente 

a península italiana, na Sicília e no Oriente Médio (PAZDRO, 1948). Estima-se que 

aproximadamente 75% de suas obras tiveram algum tipo de inspiração não musical (CESETTI, 

2014). 

A família de Szymanowski era grande entusiasta das artes, ao ponto de que ele era 

rodeado por escritores, pintores e músicos desde pequeno (CESETTI, 2009). Viviam no estado 

de Tymoszowka, o qual é descrito por Grodmadzki‟s 
4
 como “um oásis de cultura, tão elevado e 

sutil, que em palavras simples e apaixonantes, não só na Ucrânia, mas nas partes mais culturais 

do mundo teria formado uma ilha, diferente e superior a todo o resto” 
5
 (apud CESETTI, 2009). 

Foi neste ambiente cultural que Szymanowski cresceu. Ele era um leitor voraz. Tinha tanto 

                                                             

4
 A descrição de Gromadzki‟s é citada nos trabalhos de Wightman (1999) e Cesetti (2009). 

5
 An oasis of culture, so elevated, so subtle, in plain words so enthralling, that not only in Ukraine, but in the most 

cultured parts of the world, it would have formed an island, different from and superior to the general environment. 

(Tradução nossa) 
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apreço pela literatura que tinha a intenção de virar um escritor. Esta intenção foi abandonada 

quando tinha 15 anos, no dia que assistiu a ópera Lohengrin em Vienna, composta por Wagner; o 

que é dito, nas palavras do próprio Szymanowski, como “o choque que perturbou meu 

equilíbrio” (apud CESETTI, 2009). 

Szymanowski tinha um ideal de que a música deveria ser universal, e não restrita a 

nacionalidades. Ele recebeu influências de diversas culturas e musicólogos dividiram suas 

composições em três períodos distintos (CESETTI, 2009). 

A reunificação da Polônia, em 1917, obrigou Szymanowski a repensar e adaptar as 

suas peças para serem valorizadas em seu próprio país, pois ele passou por diversos problemas 

financeiros
6
 e precisava deixar a ideia de ser o que Wightman (1982) considerou como um 

compositor privado
7
, e virar um compositor público, para ter o seu sustento e o da sua família. 

Felizmente, Szymanowski encontrou a motivação que precisava no estilo das canções folclóricas 

das Montanhas Tatra, onde incorporou ao seu trabalho elementos que ele admirava de Bartok e 

Stravinsky. 

Em 1930, com sua saúde comprometida, vítima de tuberculose, Szymanowski se 

mudou para Zakopane, na Villa Atma, onde compôs várias obras importantes. Foi quando em 

1937 a tuberculose acabaria por matá-lo aos 55 anos de idade em um sanatório na cidade de 

Lausanne, na Suiça.
8
 Na Villa Atma, a casa de Szymanowski virou um museu sobre o 

compositor 
9
 que agora é considerado um dos maiores nomes poloneses do século XX.  

 

                                                             

6
 Durante a revolução russa, a vida de Szymanowski mudou, os Bolsheviks confiscaram todas as propriedades da 

família, queimaram sua casa e jogaram os pianos no lago. Depois, eles foram forçados a se mudar para quartéis 

desconfortáveis em Elizavetgrad, onde ele passou os dois anos seguintes sem compor. (CESETTI, 2009) 

7
 Wightman descreve Szymanowski como um compositor “privado” devido a sua introspecção e seu desdém por 

limitar a música a uma só nacionalidade. Como descrito por Cesetti (2009), ele vivia em seu próprio mundo rodeado 

de influências culturais das mais diversas, um ser cosmopolita que não precisava da afirmação dos outros sobre sua 

música universal. 

8
 Informações oferecidas por Cesetti (2009) que incluem que Szymanowski tinha fortes tendências para o cigarro e a 

bebida, o que pode ter resultado no desenvolvimento da doença. 

9
 O museu foi aberto em 1967 e desde 1977 em adição ao museu, a vila é sede para a Karol Szymanowski National 

Musical Society, que promove concertos e festivais. Maiores informações podem ser obtidas no site oficial do museu 

através da URL: http://culture.pl/en/place/karol-szymanowski-museum-in-the-atma-villa 
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1.1.1 Algumas das obras de Szymanovski com apelo literário 

 

Three Fragments from Poems by Jan Kasprowicz Op. 5. Obra escrita em 1902 para canto e 

piano com texto de Jan Kasprowicz, também conhecida como “Os Hinos”, onde podemos 

encontrar na poesia e música símbolos metafísicos aliados a uma religiosidade folclórica.
10

 

Concert Overture in E major Op. 12.  Escrito em estilo wagneriano sua partitura começa com 

uma plataforma poética representada pela introdução do poema Witez Wlast de Tadeusz 

Micinski (IWANICKA-NIJAKOWSKA, 2007). 

Penthesilea op. 18 para soprano e orquestra com texto da obra Achilles de Stanislaw 

Wyspianski, evocando uma heroína de Tróia Penthesilea e Aquiles, personagens da Odisseia de 

Homero (IWANICKA-NIJAKOWSKA, 2007). 

Love Songs of Hafiz op. 24 e op.26, para voz e piano utilizando a tradução do texto árabe de 

Hafiz para o alemão por Hans Bethge. Szymanowski se mostrou maravilhado com as formas do 

Ghazel Persa e podemos ver todas as influências wagnerianas e as relações textuais com a 

música no trabalho de Stephen Downes (1994). 

Métopes. Op. 29, tríptico, obra escrita para piano em três movimentos, cada movimento levando 

o nome de um personagem da obra de Homero – A Odisseia, sendo eles: A Ilha das sereias, 

Calypso e Nausicaa (CESETTI, 2009). 

 

Myths Op.30. Ciclo para violino e piano onde ele utiliza títulos de personagens mitológicos em 

cada um de seus movimentos: 1- La Fontaine d‟Arethuse, que fala sobre Arethusa, a ninfa que 

fugia de Alpheus; 2- Narcisus, apaixonado por seu próprio reflexo na água; 3- Dryades et Pan, 

as dríades que brincavam com Pan (IWANICKA-NIJAKOWSKA, 2007). 

Songs of a Fairytale Princess Op. 31. Conjunto de canções com a temática dos contos de fadas, 

com um ar exótico e vocalizes reforçando esta ideia (IWANICKA-NIJAKOWSKA, 2007). 

                                                             

10
 Texto preparado pela Polish Music Information Center, em fevereiro de 2004. Disponível em: 

http://culture.pl/en/work/three-fragments-from-poems-by-jan-kasprowicz-op-5-karol-szymanowski 
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Masques, op. 34, tríptico, obra escrita para piano em três movimentos, cada movimento levando 

o nome de um personagem, sendo eles: Sheherazade (das Mil e Uma Noites); Tristão (da peça 

Tantris le Bouffon de Ernst Hardt) e Don Juan (CESETTI, 2009). 

Violin Concerto No.1 Op.35. Concerto para violino e orquestra que utiliza como uma de suas 

fontes de inspiração o poema de Tadeusz Micinski chamado May Night. Este trabalho é 

reconhecido como o primeiro concerto de violino moderno (DEPTUCH, 2002). 

Mandrágora Op.43. Szymanowski escreveu esta música a pedido de Leon Schiller para compor 

o final da comédia em três atos de Moliere chamada The Burgeois Gentleman. A peça escrita por 

Schiller e Ryszard Boleslawski conta a história de amor em três atos entre a Colombina e o 

Arlequin, e o Rei Sinadab que desejava a colombina. Sua esposa utilizou a bebida mandrágora 

que restaurou a paixão do rei pela rainha (IWANICKA-NIJAKOWSKA, 2007). 

King Roger Op. 46. A ópera mais aclamada de Szymanowski combina mistério e drama em três 

atos, mostrando uma plataforma que representa as emoções, atitudes e conflitos dos 

protagonistas.
11

 

Stabat Mater Op. 53, para soprano, alto, barítono, coral e orquestra. O tema de luto e sofrimento 

bíblico de Maria o inspirou a criar esta composição depois da morte de sua sobrinha Aluisia 

(DEPTUCH, 2002). 

 

1.2 James Joyce e a obra Chamber Music 

 

James Augustine Aloysius Joyce, ou apenas James Joyce como era conhecido, nasceu 

em 1882 na Irlanda e morreu aos 58 anos em 1941 em Zurique. Controverso, obstinado, 

fastidioso, amante de paradoxos estranhos, admirado e odiado; James Joyce atrai críticas das 

mais variadas (ELLMANN, 1982, p. 11-21). 

                                                             

11
 Texto preparado pela Polish Music Information Center, em fevereiro de 2004. Disponível em: 

http://culture.pl/en/work/king-roger-op-46-karol-szymanowski 
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 Chamber Music (Música de Câmara) foi o primeiro livro publicado por Joyce, em 

1907, e constitui-se de um compilado de trinta e seis poemas numerados e ligados por uma 

estrutura narrativa, escritos entre 1901 e 1904. A ordem dos poemas foi estabelecida pelo irmão 

de Joyce, Stanislaus Joyce,
12

 que visava sugerir “aproximadamente allegretto, andante, 

cantábile, mosso”. E narrava o despertar do amor, seu êxtase e sua passagem representando o 

fenecer do jardim de Adônis da juventude e do amor (NETO, 1998, p. 11-23). Sobre os poemas, 

Arthur Symons afirma que são delicados e musicais e que não pertencem a nenhuma escola, 

apresentando um toque de prosa que conferia um tipo de malícia ao sentimento (apud NETO, 

1998, p. 19-20). 

É importante mencionar o toque de “malícia” na poesia de Joyce, pois esse traço 

irônico é justamente o mais ressaltado pela crítica moderna. Segundo alguns 

estudiosos, os poemas de Joyce não se distinguiam tanto pelo estilo em que 

estavam vazados, mas sobretudo por trazerem implícita uma crítica a esse estilo. 

(NETO, 1998, p. 20). 

 

Neto (1998, p. 22) ressalta ainda que o livro Música de Câmara demonstra um alto 

grau de virtuosismo no trabalho de formas fixas e ao mesmo tempo fazia uma crítica radical 

dessas formas. Seria preciso ler sob o signo da ironia, como um discurso que dialoga com a 

tradição e, ao mesmo tempo, dela se ri veladamente. Richard Elmann contribui: 

Para Joyce, o ordinário é extraordinário, e um exame mais minucioso revela que 

os versos de Música de Câmara, em sua simplicidade intencional – a 

simplicidade das mãos de um artífice –, apresentam inúmeros primores de 

carpintaria: metrificação rigorosa, efeitos de gradação vocálica em longas 

cadeias monossilábicas, emprego delicado do verso aliterativo, de assonâncias e 

panomásias, de formas rímicas que vão da light rhyme (usada inúmeras vezes 

como recurso de distanciamento, para romper com a eventual monotonia da 

rima) às palavras-rima no arremate dos versos, estas utilizadas a par de versos 

iniciais e finais também idênticos para dar a impressão de circularidade ao som, 

de ressonância num espaço fechado. (apud NETO, 1998, p. 28) 

Como se deu a escolha do nome do livro é bastante interessante. Neto (1998, p. 24) 

conta que foi Stanislau (irmão de Joyce) quem o sugeriu. O episódio é narrado por Chester G. 

Anderson e fala sobre uma visita de Joyce e Gogarty a uma viúva: 

                                                             

12
 Apesar de Stanislaus ter escolhido a ordem, James Joyce aprovou a escolha (Neto, 1998, p. 23). 
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Joyce e Gogarty levaram o manuscrito – um poema em cada folha de papel 

pergaminho – para ser lido em voz alta a uma viúva alegre chamada Jenny. 

Além disso, levaram algumas garrafas de cerveja Guiness, e isso logo fez com 

que a viúva usasse seu penico (chamber pot), por trás de um biombo. Enquanto 

a ouviam urinar, Gogarty saudou-a como crítica, e Joyce aplaudiu-lhe a escolha 

do título, com certeza consciente de que muitos dos poemas eram passíveis de 

interpretações relacionadas não apenas a sua qualidade musical, mas também a 

sua imagística de micção, de fornicação (chambering) e de falsa lascívia do 

onanismo. Eram como ele disse em Finnegans Wake, “shamebred music.” (ao 

pé da palavra, “música gerada na vergonha”).  (apud NETO, 1998, p. 24) 

Paulo Vizioli comenta: “no título estaria implícita a despretensão do autor, que 

apresentava ao público não a grandiosa „música sinfônica‟, envolvendo a orquestra inteira, mas 

uma modesta „música de câmara‟” (apud NETO, 1998, p. 24). Sua ideia era que seus poemas 

fossem musicados e a ideia do nome “música de câmara” parecia perfeita. O próprio Joyce 

musicou um deles, o Poema XI, e encorajou outros a fazerem o mesmo. Sabe-se que Joyce nutria 

um apreço por Dowland e suas árias, partilhando de um modo geral as preferências por palavras 

breves e comuns adequadas a fluência das notas musicais (NETO, 1998, p. 25). 

Neto (1998, p. 29) discorre sobre a escolha de Joyce por palavras arcaicas em alguns 

de seus poemas no livro, o que, segundo ele, contribui para uma atmosfera de antiguidade em 

alguns dos poemas. Palavras como “merry” (jubiloso), “welladay” (ai de mim), “raimented” 

(pavoneada), são usadas em sentidos diferentes.  

Nessas canções, também estão presentes os primeiros neologismos de Joyce, 

numa tímida antecipação de suas famosas palavras-valise – neologismos tais 

como “songconfessed” (“cântico-expressos”) e “enaisled” (“enavilhada”) e 

palavras de conotação nada inocente (“Sweetheart, I come” [“Eu chego, amor”] 

com o verbo to come também designando “chegar ao clímax sexual”). Além 

disso (...) sentimos o Joyce das ideias modernas de intertextualidade (...) 

ocupado em escavar buracos na cultura e, ao mesmo tempo, apagar as pistas 

(...), aqui e acolá, ecoam, além de passagens da Bíblia, as canções de 

Shakespeare, a poesia de Bem Johson, Donne, Marvell, Blake, Coleridge, 

Tennyson, Cristina Rosetti, Yeats, Verlaine e Meredith.  (NETO, 1998, p. 29). 

Vicki Mahaffey tem um ensaio dedicado às “obras menores” de Joyce. O estudo de 

Vicky mostra uma interpretação sua da obra Chamber Music, com comentários sobre cada 

poema e sua estrutura narrativa (apud NETO, 1998, p. 31). 
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1.3 O ciclo de canções 7 Joyce Songs Op. 54 

 

 O ciclo 7 Joyce Songs Op.54
13

 é o único ciclo que Szymanowski compôs em língua 

inglesa. Na década de 20, Szymanowski precisou adaptar o seu estilo a algo mais nacionalista. 

Algumas obras, no entanto, e 7 Joyce Songs é uma delas, não seguiram o novo estilo em voga 

pelo compositor. 7 Joyce Songs era algo particular, tão particular que Szymanowski nem 

informou a Universal sobre sua existência, nem aos seus amigos e nem aos seus colegas na 

Polônia (WIGHTMAN, 1982, p. 679-680).  

O conteúdo dos poemas atraia Szymanowski, estes tardios trabalhos “privados” 

não só o faziam escapar da sua preocupação com o nacionalismo, mas também 

permitiam um retorno aos amados temas que Szymanowski usou durante os 

anos de guerra, quando surgiram trabalhos como Des Hafis Liebeslieder, The 

Songs of the Infatuated Muezzin e seu romance Efebos, „uma apologia franca e 

ousada‟ que lidava com a natureza do amor em todas as formas.
14

 

(WIGHTMAN, 1982, p. 680). 

Quatro das sete canções foram interpretadas em um concerto em Varsóvia no dia 24 

de abril de 1928. No piano, o próprio Szymanowski; na voz, sua irmã Stanislawa. A cópia destas 

canções foi publicada póstuma em 1949 e preparada para um concerto em homenagem ao 

compositor naquele ano. Em 1975, ao preparar uma nova e completa edição das canções, Adam 

Neuer descobriu mais três manuscritos na biblioteca da universidade de Varsóvia. Pareciam 

rascunhos, mas tinham informações suficientes para que Neuer as reconstruísse com respeito aos 

detalhes finais que Szymanowski costumava aplicar em suas composições. As músicas novas 

foram publicadas em 1977 e todas as sete foram classificadas como ciclo e apresentadas pela 

primeira vez no dia 19 de janeiro de 1977. 

Para a criação do ciclo, Szymanowski escolheu os seguintes poemas do livro 

Chamber Music: I – Strings in the Earth; V – Lean out of the window; IX – Winds of May; XIV 

                                                             

13
 A gravação em vídeo das canções está disponível através do link: https://youtu.be/PEsCmNRfc8M 

14
 The subject matter, clearly appealed to Szymanowski. These late „private‟ works did not merely escape from 

nationalist preoccupations but permitted a return to those amatory themes that had engaged Szymanowski 

throughout the war years, and which gave rise to such works as Des Hafis Liebeslieder, The Songs of the Infatuated 

Muezzin and the novel Efebos, „a frank and bold apologia‟ that dealt with the nature of love of every kind.  

(Tradução nossa) 
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– My dove my beautiful one; XXVIII – Gentle lady; XXXII – Rain has fallen e XXXIV – Sleep 

now. A ordem proposta pelo livro de Joyce e a ordem proposta pelo ciclo de Szymanowski, 

contudo, são diferentes. Abaixo, podemos comparar como cada canção foi organizada nas duas 

situações. 

 

Segundo o livro de Joyce, a ordem destas 

canções seria a seguinte: 

I – Strings in the Earth 

V – Lean out of the Window 

IX – Winds of May 

XIV – My dove, my beautiful one 

XXVIII – Gentle Lady 

XXXII – Rain has fallen 

XXXIV – Sleep Now 

A ordem proposta na publicação de 

Szymanowski: 

I – Gentle Lady 

II – Sleep Now 

III – Lean out of the Window 

IV – My dove, my beautiful one 

V – Strings in the Earth 

VI – Winds of May 

VII – Rain has fallen 

Wightman (1982, p. 680) discursa sobre as semelhanças que as canções do ciclo têm 

com algumas das outras obras de Szymanowski, como: a bitonalidade e o contraste das teclas 

pretas do piano contra as brancas usadas por Szymanowski em Métopes e na canção My Dove, 

my beautiful one; a semelhança entre a estrutura da canção Winds of May e o lied Der verliebte 

Ostwind do ciclo Des Hafis Liebeslieder; as mesmas tensões harmônicas na canção Rain has 

fallen, que remetem ao sofrimento na obra Muezzin; e Strings in the Earth, que utiliza uma escala 

característica folclórica e remete ao principal motivo do Balé Harnasie. 

Szymanowski escolheu as principais seções da sequência narrativa presente no livro 

de Joyce para fazer o ciclo. Strings in the Earth constitui o prelúdio do livro Chamber Music, 

enquanto que Lean out of the window e Winds of May pertencem à primeira parte da sequência, 

que versa sobre o despertar do amor. My Dove, my beautiful one é o amor propriamente dito de 
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Joyce que a considera como parte central do seu trabalho, enquanto que Gentle Lady, Rain has 

fallen e Sleep now descrevem o fenecer e o passar do amor. Se Szymanowski colocasse as 

músicas nesta ordem, teríamos uma preponderância de métrica vívida e um final lento, então 

uma nova ordem lógica seria necessária (WIGHTMAN, 1982). Wightman sugere que esta ordem 

satisfaria tanto os requisitos musicais quanto os literários: 

I – Strings in the Earth 

II – Lean out of the window 

III – Rain has fallen 

IV – My Dove, my beautiful one 

V – Gentle lady 

VI – Winds of May 

VII – Sleep Now 

Com estas considerações sobre Szymanowski, Joyce, Chamber Music e 7 Joyce 

Songs, partimos para o planejamento e a descrição das estratégias de estudo, para finalmente 

aplicá-las de forma ativa ao ciclo e observarmos os resultados decorrentes. 
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2. PLANEJAMENTO E DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE ESTUDO 

 

É interessante notar a dificuldade da pesquisa acadêmica na área de performance em 

música, uma área permeada por importantes conhecimentos empíricos que são passados de 

mestre a aluno. Não é difícil escutar que um antigo professor ensinou uma técnica e que a mesma 

trouxe resultados satisfatórios. 

 A investigação empírica aliada ao conhecimento acadêmico deve ser a chave para a 

criação de nossos processos criativos e defendidos como forma de criação de métodos para 

enriquecimento da área (CHAFFIN E LEMIEUX, 2004; JORGENSEN, 2004). Podemos 

perceber que a descrição de atividades musicais registradas diariamente pode ser útil para a 

aplicação, teste e resultado de diversas estratégias de estudo (FERREIRA, 2017). 

Para trabalhar as estratégias no ciclo 7 The Joyce Songs, Op.54, foi utilizado um 

diário de estudos registrando o que houve em cada dia trabalhado nas canções. Todas as 

estratégias textuais propostas foram utilizadas, enquanto que as estratégias de cunho vocal foram 

trabalhadas de acordo com a necessidade. O capítulo 3 deste trabalho mostra exatamente as 

informações do diário, enquanto que no capítulo 4 podemos conferir e analisar os dados 

oferecidos por estas informações. 

Cada texto desta obra foi planejado para ser trabalhado em duas seções, onde cada 

detalhe das estratégias que concernem ao texto seria estudado. Para a parte de técnica vocal um 

tempo de planejamento maior foi necessário. 

Acreditamos que o tempo da parte vocal pode variar de acordo com o nível técnico do 

intérprete e da obra. Apesar da parte textual ter tido apenas duas seções focadas em si, o trabalho 

continuou no decorrer das estratégias de técnica vocal, pois a cada estratégia trabalhada, o texto 

era utilizado para compor a interpretação e fazia parte do estudo em si. 
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2.1 Planejamento e descrição das estratégias para o desenvolvimento do estudo textual 

 

A seguir, é proposta uma série de três passos para trabalhar o texto das canções. A 

ordem exposta é a que consideramos que utiliza melhor o tempo e o desenvolvimento de cada 

um dos passos auxilia na produção dos seguintes. São eles: Passo 1 - Separar o texto original da 

canção e traduzi-lo separando por frases curtas nas formas funcional e literal; Passo 2 - Trabalhar 

o contexto e a dicção; Passo 3 - Relacionar o texto com elementos escritos no piano e procurar 

entender quais as partes textuais foram evidenciadas. A seguir, iremos descrever como cada 

passo é planejado e executado, seus objetivos e os autores que indicaram sua execução. 

 

Passo 1 - Separar o texto original da canção e traduzi-lo separando por frases curtas nas 

formas funcional e literal 

Separar o texto original da canção da partitura deve ser a primeira etapa, pois com 

isso é mais fácil à visualização geral do seu conteúdo e o sentido das palavras parece mais claro 

que na partitura. Mesmo que os sejam na língua nativa do autor, ficam mais claros e fazem mais 

sentido com este procedimento. 

Ao estudar os vários aspectos do texto, você deve estar preparado para gastar 

muito tempo. Estude o texto separadamente. [...] Assim como a maioria dos 

compositores começou com as palavras, você também deve. (EMMONS e 

SONNTAG, 2001)
15

 

 

 

                                                             

15
 When studying the various aspects of the text you must be prepared to spend a lot of time. Study the text 

separately. [...] Just as most composers began with the words, so must you. (EMMONS E SONNTAG, 2001, p.190, 

Tradução nossa) 
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Em seguida, devemos trabalhar com frases curtas e traduzi-las na forma literal e 

funcional. Cada palavra deve ser pesquisada a fim de extrair o seu significado literal. Após o 

significado literal ser colocado embaixo de cada palavra, deve-se fazer uma adaptação para que o 

texto faça sentido com as suas palavras.  

É importante ressaltar que os trabalhos de tradução desta dissertação não têm como 

objetivo a tradução poética, mas sim uma tradução funcional para auxiliar no entendimento e no 

trabalho interpretativo das canções. A tradução poética oficial pode ser encontrada na versão 

brasileira do livro Música de Câmara, traduzido por Neto (1998). Nossa tradução tem como 

objetivo o entendimento do texto para a criação do discurso do intérprete, servindo neste caso 

como ferramenta para interpretar o texto em sua língua original. Saber a tradução literal da 

poesia é imperativo (PERRELÓ, CABALLÉ E GUITART, 1975; EMMONS E SONNTAG, 

2001). 

Fazer sua própria tradução literal é inevitável e absolutamente essencial. Preste 

muita atenção aos tempos verbais e aos pronomes. Caso contrário, você pode 

perder um momento de clareza, ou uma mudança significativa no tempo verbal.  

(EMMONS e SONNTAG, 2001)
16

 

 

A ideia de conhecer literalmente o significado de cada palavra, ajuda na criação de 

valor e significado do texto. Isto é feito para entender realmente o texto “by heart” 
17

, ou “de 

coração” [de cor]. 

 Os termos “tradução formal” (o qual no âmbito deste trabalho foi adaptado para o 

termo tradução funcional) e “tradução literal” referem-se às técnicas de “equivalência formal” e 

“equivalência dinâmica” (SANTOS, 2011). São estas mesmas técnicas aplicadas neste trabalho. 

Eugene Nida descreve em seus estudos de linguística: 

A equivalência formal procura expressar o palavra-a-palavra (se necessário à 

custa do entendimento total na língua para a qual se está traduzindo), enquanto a 

equivalência dinâmica tenta fazer saber o pensamento expressado no texto (se 

                                                             

16
 To make your own literal translation is unavoidable and absolutely essential. Pay close attention to the verb tenses 

and pronouns. Otherwise you might miss a moment of insight or a meaningful change in verbe tense. (EMMONS e 

SONNTAG, 2001, p. 190, Tradução nossa) 

17
 A correta tradução para esta expressão para o português é “decorado”, mas para mim o significado literal tem um 

valor maior no sentido de conhecimento da música como um todo. 
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necessário, à custa da literalidade, da ordem original das palavras e da voz 

gramatical).” (apud SANTOS, 2011, p. 18).  

E Santos continua com: 

As duas aproximações representam a ênfase, respectivamente, sobre 

inteligibilidade e sobre a fidelidade literal ao texto original, sem pretensões 

poéticas e evitando induções de cunho ideológico por parte do tradutor. Os 

termos “equivalência formal” (tradução formal) e “equivalência dinâmica” 

(tradução literal) foram usados originalmente para descrever procedimentos de 

tradução da Bíblia, mas as duas aproximações são aplicáveis atualmente a todos 

os tipos de tradução. (SANTOS, 2011, p. 18) 

Podemos ver na figura os procedimentos de tradução descritos acima em uma das 40 

traduções e adaptações realizadas no repertório de música brasileira para o inglês, com o objetivo 

de divulgação do repertório nacional por Santos (2011): 

 

 Figura 1 – Trecho da tese de Lenine Santos (2011, p.96): Atividade de Tradução. 
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Como a língua portuguesa é bastante versátil, podemos conferir que as traduções 

literais do inglês não precisam de tanta adaptação para fazerem sentido em suas versões 

funcionais em português. Percebe-se, no entanto, que o movimento contrário, a tradução de 

canções do português para o inglês, por exemplo, necessita de uma atenção maior na questão de 

adaptação, consoante podemos perceber nas inúmeras traduções contidas no trabalho de Santos 

(2011). 

Passo 2 - Trabalhar o contexto e a dicção 

Trabalhar a canção em seu contexto é como praticar um discurso, é contar uma 

história. Como diz o professor Algieri: “inspiração é o mais importante” (2017). É preciso 

despertar a curiosidade e passar suas ideias, é necessário saber todos os detalhes possíveis; se a 

canção faz parte de um ciclo, se tem inspiração literária, se faz alusão a alguma obra, que período 

foi feita, em que país, quais as informações disponíveis do compositor, entre outras informações 

(EMMONS E SONNTAG, 2001). 

Não negligencie a pesquisa de quaisquer referências literárias, mesmo obscuras. 

E não permita que outra pessoa faça tudo isso por você. Não dependa 

unicamente do gosto e do desenvolvimento de seu professor. Seu próprio 

esforço em tal trabalho não apenas será o mais gratificante, mas também 

integral à sua interpretação. Claudio Arrau em uma entrevista com Richard 

Dyer comenta sobre sua crença de que colocar-se no mundo do compositor 

resulta em um vôo criativo da imaginação. (EMMONS E SONNTAG, 2001)
18

 

O entendimento do contexto pode modificar toda a ideia preconcebida que o 

intérprete poderia ter da canção/ária a ser estudada. Para exemplificar, poderíamos receber um 

determinado texto intenso e apaixonado, o que poderia fazer com que o intérprete acreditasse que 

se trataria realmente de algo intenso e apaixonado segundo as intenções do texto. Entretanto, ao 

entrar em contato com o contexto da obra, ele poderia descobrir que o texto em questão trata-se 

de uma mentira. O personagem não sente realmente uma intensa paixão. Ele tem motivações 

                                                             

18
 Do not neglect to research any obscure literary references. And do not let someone else do all this for you. Do not 

depend solely upon your teacher‟s taste and development. Your own effort in such work is not only most rewarding 

but integral to your interpretation. Claudio Arrau in an interview with Richard Dyer iterates his belief that putting 

himself into the world of the composer results in a creative flight of imagination. (Tradução nossa) 
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obscuras e de caráter duvidoso. Ao saber disso, o texto tem que ser interpretado de acordo com o 

caráter dado pelo contexto e a interpretação que a priori parecia intensa e apaixonada, na verdade 

é carregada de ironia com uma verdadeira intensão diversa da primeira ideia ao ter contato com a 

obra. 

É chamada de dicção a forma de falar em termos de estilo ou uso de palavras. 

Declamar é o discurso pronunciado para ser exercido nas regras da retórica, e 

esta última é a arte de dar a eficiência linguística suficiente para deleitar, 

persuadir ou comover. Sócrates disse: “Vejo que, na vida dos homens, é a 

palavra e não a ação, a que dirige tudo.” 
19

 (PERRELÓ, CABALLÉ E 

GUITART, 1975) 

A dicção é outro aspecto importante no estudo do texto. Cantores podem utilizar de 

recursos tecnológicos para ouvirem a pronúncia do idioma estrangeiro, podem aprender o idioma 

e utilizarem de seu conhecimento para a pronúncia, podem pedir auxílio de falantes nativos do 

idioma pretendido, mas o método mais divulgado no meio acadêmico é o IPA. 

O IPA, International Phonetic Alphabet, ou Alfabeto Fonético Internacional, em 

português; é uma ferramenta amplamente utilizada por cantores em busca de trazer a maior 

fidelidade possível à dicção do idioma a ser cantado (SANTOS, 2011). Para utilizar o IPA, é 

necessário conhecimento prévio na área. Os cursos de canto oferecem disciplinas voltadas para o 

aprendizado do IPA, geralmente sob o nome de “Dicção Lírica”. Existem fonemas e regras 

exclusivas de algumas línguas. Então, além de conhecer a base do alfabeto fonético, é necessário 

um pouco de conhecimento acerca dos símbolos utilizados naquela língua em específico. 
20

 

O IPA pode ser encontrado nos dicionários. Geralmente, a transcrição fonética vem 

ao lado da palavra para mostrar como a mesma é pronunciada. Alguns sites preparam o IPA de 

canções e disponibilizam por um custo, outros são gratuitos, dependendo muito do quanto aquela 

                                                             

19
 Se llama dicción a la manera de hablar por lo que se refiere al estilo o al empleo de las palabras. Delamaciónes el 

dicurso pronunciado para ejercitarse em las reglas de la retórica, y ésta es el arte de dar al linguaje eficacia bastante 

para deleitar, persuadir o conmover. Sófocles disse: “Veo que em la vida de los hombres es la palavra y no la acción, 

la que lo conduce todo.” (Tradução nossa) 

20
 Notas tomadas pelo autor durante a disciplina de Dicção Lírica no curso de graduação em Música da UFRN. 
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canção é executada. Todavia, o mais interessante é preparar o próprio IPA como exercício. 

Quanto mais este exercício for feito, melhores serão as próximas experiências. 
21

 

O estudo da dicção, o estudo da declamação e o estudo da retórica compõem uma das 

bases da interpretação da canção em todo o seu conteúdo dramático. Pronunciar corretamente as 

palavras, contudo, não é o objetivo final. É preciso construir um discurso. Quando cantamos em 

um idioma que falamos, temos fácil sensibilidade ao texto e uma colocação automática de 

estresse e intensidade através da articulação, revelando um conteúdo emocional em cada palavra. 

A construção do discurso neste caso é mais rápida (EMMONS E SONNTAG, 2001). Ainda 

assim, excluindo a vantagem natural da criação do discurso em língua materna, outros aspectos 

precisam ser considerados: 

Recite em voz alta as palavras do poema. Recite-os em voz alta diariamente. Dê 

tempo para o seu significado pleno se infiltrar na sua consciência. Diga-os com 

significado, escavando as profundezas do texto. Fale como uma declamação 

poética. Evite a armadilha de assumir que a busca de inflexões e nuances 

textuais se limita a poemas em uma língua estrangeira.
22

 (EMMONS E 

SONNTAG, 2001). 
23

 

 Para quem ainda possui dificuldade na criação do discurso, é possível seguir uma 

série de passos indicados por Ciceron e Paignon que possibilitam um maior entendimento de 

como organizar suas ideias a respeito do texto com a finalidade de criar da melhor forma 

possível uma correspondência entre conteúdo e expressão: 

Para Cicero, as partes de um bom discurso devem ser cinco: 1º, insira as ideias; 

2º, Separe, distribua e organize-as de acordo com sua importância; 3º, cubra e 

embeleze-as com a expressão conveniente; 4º, fixe-as na memória e 5º, diga-as 

com dignidade e graça. (...) Paignon recomenda: 1º, escolha um discurso 

                                                             

21
 Nota do autor. 

22
 Nota do Autor: Emmons e Sonntag falam que o trabalho de recitar o texto não é exclusivo a textos poéticos em 

outras línguas, as poesias em sua língua materna necessitam tanto quanto as poesias em outras línguas do trabalho de 

declamação e entonação proposto. 

23
 Recite aloud the words of the poem. Recite them aloud daily. Allow time for their full meaning infiltrate your 

consciousness. Say then with meaning, plumbing the depths of the text. Speak tem as a poetic recitation. Avoid the 

pitfall of assuming that the search for textual inflection and nuance are confined to poems in a foreign language. […] 

leaving diction as the only problem to be confronted. (Tradução nossa) 
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modelo e aprenda-o de memória, prestando atenção ao significado das palavras, 

ao valor dos pensamentos, à energia da expressão e à vivacidade das imagens; 

2º, procure o sentido geral e os particulares sobre, o que dizer? E como dizer? 

3º, estude as fórmulas oratórias e procure os sentimentos que expressam. etc.” 

(apud PERRELÓ, CABALLÉ E GUITART, 1975)
24

 

Para finalizar, as considerações de Emmons e Sonntag sobre o conhecimento literário 

e conversacional de uma língua estrangeira e como tais habilidades influenciam na interpretação 

pessoal. 

O que não é necessário, mas desejável, é uma habilidade conversacional e um 

sentido literário naquela língua estrangeira. Com tais habilidades vem uma 

compreensão mais profunda das nuances e das inflexões da poesia ou da prosa 

em outra língua. Os significados escondidos são então mais claros; idiomas 

estranhos e alusões tornam-se parte integrante das suas interpretações pessoais. 

(2001) 
25

 

 

O trabalho de dicção pode não trazer a habilidade de conversação naquele idioma, 

mas certamente fará com que ela esteja mais próxima e familiar, contribuindo assim para a 

construção da sua performance. 

 

Passo 3 - Relacionar o texto com elementos escritos no piano e procurar entender quais 

partes textuais foram evidenciadas 

 

Neste passo, iremos procurar por uma estrutura narrativa que inclua as nossas 

descobertas no estudo do contexto da obra e no estudo da tradução dos poemas. Com estas 

informações, procuraremos elementos musicais na partitura e com eles criaremos uma estrutura 

narrativa com base no que consideramos ser a ideia do compositor.  

                                                             

24
 Para Cicerón las partes de un buen discurso debem ser cinco: 1ª, entrar las ideas; 2ª, disponerlas, repartirlas y 

arreglarlas según su importância; 3ª, revestirlas y embellecerlas com la expresión conveniente; 4ª, fijarlas em la 

memoria, y 5ª, decirlas com dignidade y gracia. (...) Paignon recomenda: 1º, escoger um discurso modelo y 

aprenderlo de memoria, fijándose em la significación de las palavras, valor de los pensamientos, energia de la 

expresión y vivacidade de las imágenes; 2º, buscar el plan general y los particulares ?qué decir? y ?cómo decir-lo?; 

3º, estudiar las fórmulas oratórias y buscar los sentimentos que expresan, etc.. (Tradução nossa) 

25
 What is not necessary but desirable is a conversational ability and a literary sense in that foreign language. With 

such skills comes a deeper understanding of nuance and the inflections of poetry or prose in another language. 

Hidden meanings are then made clearer; strange idioms and allusions then become an integral part of your personal 

interpretations.” (Tradução nossa) 
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As nuances e inflexões textuais compõem a música. Mesmo nas partes onde não há 

texto, estas inflexões devem estar presentes. Ao estudar a partitura, é importante ter em mente o 

contexto em que o compositor está inserido e como ele costuma organizar as suas obras para 

melhor entendimento do seu estilo de composição (EMMONS E SONNTAG, 2001; KATZ, 

2009). 

Questione o significado de cada marca, lembrando que as práticas de notação de 

compositores variam amplamente. O estilo de Mozart era marcar muito pouco; 

Debussy marcava tudo meticulosamente. Em Debussy, através da música, sua 

notação e seu arranjo prosódico das palavras, mostram que ele concorda com 

sua interpretação do poema? O que você está procurando não é o que Verlaine 

quis dizer com seu poema, mas o que Debussy achava que Verlaine queria 

dizer. (EMMONS e SONNTAG, 2001). 
26

  

Para a realização deste passo nesta pesquisa, avaliamos o contexto e procuramos na 

partitura de Szymanowski sua interpretação. Esta construção narrativa não tem interesse em uma 

análise formal, mas sim em uma análise interpretativa e contextual. O texto se desenvolve no 

campo das ideias para especular quais seriam as intenções do compositor e como o intérprete 

reage às ideias sugeridas. 

O uso da tradução funcional e literal neste passo se mostra bastante importante. 

Trabalhar o texto em sua língua materna faz com que o intérprete absorva o conteúdo com maior 

clareza e depois adapte o seu discurso para a língua original. 

[...] A identificação do cantor com sua cultura, que tem uma de suas expressões 

mais básicas e viscerais na emissão, no timbre e na pronúncia de sua língua 

materna, simplifica o início da investigação e discussão técnica. (SANTOS, 

2011) 

Seguindo com o processo de construção da performance, após questionar todas as 

indicações de dinâmica deve-se perceber a construção melódica, quais palavras estão em região 

                                                             

26
 Question the significance of every mark, remembering that composers notation practices vary widely. Mozart‟s 

style was to notate very little; Debussy marked everything meticulously. Does Debussy, through the music, its 

notation, and his prosodic arrangement of the words, show you that he concurs with your interpretation of the poem? 

What you are searching for is not what Verlaine meant by his poem, but what Debussy thought Verlaine meant. 

(Tradução nossa) 
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média, quais estão em região grave e entender quais foram de alguma forma privilegiadas pelo 

compositor. 

 

2.2 Planejamento e descrição das estratégias para o desenvolvimento do estudo vocal 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa, a técnica do Bel Canto foi escolhida como base 

para a interpretação vocal do ciclo. Regularmente descrita como técnica tradicional Italiana 

(BLOEM-HUBAKTA, 2012), a técnica do Bel Canto traz inúmeros conceitos utilizados até hoje 

no canto lírico e fornece uma série de ferramentas para aprimorar o desempenho do cantor 

trazendo conforto e segurança (CARUSO E TRAZZINI, 1975). 

A arte do Bel Canto é o termo que pode ser usado para definir cantar música 

clássica pelos últimos quinhentos anos de composição de arte clássica. A 

definição de registro (cabeça/médio/peito) tem tido vários significados 

diferentes através deste período. [...] Registro simplesmente significa a área da 

extensão vocal que alguém está cantando. [...] Todas as notas cantadas de forma 

correta, da mais grave para a mais aguda, tem elementos 

(porcentagens/equilíbrio apropriado) de voz de peito e voz de cabeça. Um 

cantor bem treinado não deixa transparecer o registro que está cantando e nem 

voz de cabeça. Em um cantor mestre, não se pode separar o cantor da canção. 
27

 

(ALGIERI, 2017) 

Um fato importante desta técnica é a modificação das vogais. Isto é feito para que o 

cantor obtenha maior controle de sua voz e maior conforto nas diversas regiões. Esta 

modificação não prejudica a dicção do texto, pelo contrário, pode fazer com que o texto seja 

entendido mais facilmente por facilitar a maneira que ele será pronunciado.  

De um modo geral, quando as vogais são modificadas, elas são inclinadas em 

um grau de cada vez para mais fechado ou mais aberto. Isso é feito por várias 

razões: conforto, um tom melhor colocado, etc. A espectografia provou que as 

                                                             

27
 The Art of Bel Canto is a term that can be used to define Classical Singing for the better part of five hundred years 

withing the Art of Classical Composition. The definition of register (Head/Medium/chest) has had different 

meanings over this vast span. […] Register simply means an area in the vocal range in which one is singing. […] 

Every properly sung tone, from the lowest to the highest, has elements (percentages/proper balance) of chest and 

head voice. A well-schooled voice has no noticeable register nor head/voice. In a master singer, one cannot separate 

the singer from the song. (Tradução nossa) 
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vogais cantadas e as vogais faladas não são idênticas. Mesmo com as vogais 

cantadas, a duração, o tom e a força vocal impedem que o som seja o mesmo. 
28

 

(EMMONS e SONNTAG, 2001). 

 Como o objetivo principal desta dissertação é o estudo do texto, não separamos passos 

específicos da técnica para que fosse seguida. Em vez disso, no decorrer do estudo, quando 

surgiam problemas de ordem da técnica vocal, sugestões para resolver estes problemas baseados 

na técnica eram apresentadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

28
 Generally speaking, when vowels are modified, they are tilted one degree at a time toward more close more open. 

This is done for various reasons: comfort, a better-placed tone, etc. Spectography has proven that sung vowels and 

spoken vowels are not identical. Even withing sung vowels, duration, pitch, and vocal strength prevent the sound 

from being the same. (Tradução nossa) 
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3. APLICAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS NA CONSTRUÇÃO DA PERFORMANCE 

 

3.1 Aplicação das estratégias textuais no estudo individual 

 

1. Separar o texto original da canção e traduzi-lo separando por frases curtas nas formas 

funcional e literal;  

2. Trabalhar o contexto e a dicção;  

3. Relacionar o texto com elementos escritos no piano e procurar entender quais partes textuais 

foram evidenciadas.  

 

I – Gentle lady 

Passo 1: Separar o texto original da canção e traduzi-lo separando por frases curtas nas 

formas funcional e literal:  

Gentle lady, do not sing sad songs about the end of love; lay aside sadness and sing 

how love that passes is enough. Sing about the long deep sleep of lovers that are dead, and how 

in the grave all love shall sleep. Love is a weary now. 

Delicada senhora, não cante tristes canções sobre o fim do amor; deixe de lado a 

tristeza e cante como o amor que passou é o suficiente. Cante sobre o longo e profundo sono dos 

amantes que estão mortos e como no túmulo todo amor deve descansar. O amor está cansado 

agora.  
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Tabela 1 – I-Gentle lady: Trabalho em frases curtas: Total de 5 frases separadas: 

ORI.       Gentle    Lady,  do not sing  sad songs about  the  end  of  love 

IPA       dʒen.təl ˈleɪ.di,  du  nɑt  sɪŋ  sæd  sɔŋ  əˈbɑʊt  ðə  end  ʌv  lʌv 

LIT.        Gentil Senhora, não cante tristes canções sobre o fim do amor 

ADP.      Delicada Senhora, não cante canções tristes sobre o fim do amor 

1 

ORI. Lay aside  sadness  and  sing how love that passes is enough. 

IPA      leɪ  əˈsɑɪd ˈsæd·nəs ænd  sɪŋ  hɑʊ  lʌv   ðæt   pæs   ɪz   ɪˈnʌf 

LIT. Deixe de lado tristeza e cante como amor que passa é suficiente. 

ADP. Deixe de lado a tristeza e cante como o amor que passou é o suficiente 

2 

ORI. Sing about the long deep sleep of  lovers  that are dead, 

IPA       sɪŋ  əˈbɑʊt  ðə  lɔŋ   dip   slip  ʌv ˈlʌv·ər  ðæt  ɑr  ded 

LIT. Cante sobre o longo profundo sono dos amantes que estão mortos 

ADP. Cante sobre o longo e profundo sono dos amantes que estão mortos 

3 

ORI. And how in the grave all love shall sleep 

IPA       ænd hɑʊ  ɪn ðə ɡreɪv  ɔl   lʌv   ʃæl  slip 

LIT.  E como dentro do túmulo todo amor deve descansar 

ADP.  E como no túmulo todo amor deve descansar 

4 
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Passo 2: Trabalhar o contexto e a dicção:  

Gentle Lady é o poema de número XXVIII, portanto faz parte da terceira metade do 

livro Chamber Music, em que o poeta deixa fenecer o amor. A “delicada senhora” mencionada 

no poema, após desonra pública é pedida para agir com altivez. No poema anterior XVII, na 

estrutura narrativa ela foi traída.  

Em Szymanowski esta é a primeira canção. A “delicada senhora” de Szymanowski é 

retratada de forma gentil no trato melódico e em nossa interpretação simboliza que o fim do 

amor não deve ser evocado, que o amor que passou é suficiente e que além dele sempre existirá o 

amor eterno dos amantes que se foram, que todo amor um dia irá descansar no túmulo. A 

personagem da “delicada senhora” neste caso é apenas uma jovem que está sendo aconselhada 

sobre as faces do amor. 

Passo 3: Relacionar o texto com elementos escritos no piano e procurar entender quais as 

partes textuais foram evidenciadas:  

Na figura 1, podemos ver como Szymanowski organizou a introdução da “delicada 

senhora” no texto. O piano tem um acorde parado que parece indicar uma melodia em dó maior 

na mão esquerda, mas a sequência de notas na direita não retrata uma melodia convencional. Em 

análise interpretativa, consideramos que a melodia indica o estado de espírito da “delicada 

senhora”. Em toda a parte A da peça, o piano representa uma espécie de inquietação que é 

intensificada nos compassos c-7 (figura 2) e c-11. Duas frases – “songs about the end of love” e 

“sing how love that passes is enough” – apresentam um tema descendente que parece sugerir o 

destino futuro de todo amor no túmulo, mencionado em seguida. 

ORI. Love is a  weary  now. 

IPA        lʌv  ɪz eɪ ˈwɪər·i  nɑʊ 

LIT. Amor está cansado agora. 

ADP. O amor está cansado agora. 

5 
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O cantor deve observar a marca de tenuto em algumas notas, que Szymanowski 

utiliza para marcar as palavras-chave que têm maior importância na canção, por exemplo: sad, 

love, sing e, com ênfase especial, long deep sleep, cada palavra marcada com um tenuto e 

separada por uma pausa de semicolcheia. 

 

 

 

 

A voz assume o papel de narrador neste poema, fala de forma delicada à senhora e 

procura acalmá-la. Na primeira frase em que a voz entra, Szymanowski deixa o piano suspenso, 

deixando uma certa liberdade para que o cantor elabore o fraseado “Gentle lady, do not sing”. Ao 

ouvir estas palavras a inquietação volta e o cantor é colocado no registro agudo como visto na 

Figura 2 – Gentle lady: c1-c3 (Joyce Songs, Szymanowski) 

Figura 3 – Gentle lady: c7-c8 (Joyce Songs, Szymanowski) 
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figura 2. A métrica irregular concorre com o denso acompanhamento e termina em calmaria. Isto 

se repete nos compassos c-9 a c-11, quando finalmente a ideia de inquietação passa e a calma 

chega à “delicada senhora”. No texto é evocado o longo descanso dos amantes e como o amor 

deve descansar. O piano, neste momento, traz uma atmosfera calma e faz pequenos comentários 

descendentes em resposta à voz dos compassos c-17 a c-20, terminando com um belo 

decrescendo onde se diz que “o amor está cansado agora”. No final da canção, o decrescendo de 

Szymanowski (p, pp, ppp e pppp) deve ser observado pelos intérpretes com atenção redobrada. A 

quinta justa no piano no compasso 20 pode ser enfatizada pela observação da fermata na parte 

vocal, representando o cansaço do amor. É interessante notar a escolha do compositor da 

finalização do piano. É como se ele quisesse um ponto final, com o grave na mão esquerda 

indicado com o uso do pedal e pausas logo em seguida. Seria um som curto, mas com um pouco 

de ressonância para finalizar a obra. 

 

 

Figura 4 – Gentle lady: c16-c23 (Joyce Songs, Szymanowski) 
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II – Sleep Now 

Passo 1: Separar o texto original da canção e traduzi-lo separando por frases curtas nas 

formas funcional e literal:  

Sleep now, o sleep now, o you unquiet heart! A voice crying “sleep now” is heard in 

my heart. The voice of the winter is heard at the door o sleep, for the winter is crying “Sleep no 

more”! My kiss will give peace now and quiet to your heart. Sleep on in peace now, o you 

unquiet heart! 

Durma agora, ah! Durma agora coração inquieto! Uma voz clama “durma agora” é 

ouvida em meu coração. A voz do inverno é ouvida na porta, ah! durma pois o inverno brada 

“não durma mais”! Meu beijo vai te dar paz agora e acalentar o seu coração. Durma em paz 

agora, ah! Coração inquieto. 

 

Tabela 2 – II- Sleep now: Trabalho em frases curtas: Total de 6 frases separadas: 

ORI.       Sleep now, o sleep now, o you  unquiet    heart! 

IPA         slip   nɑʊ, əʊ slip nɑʊ , əʊ ju   ʌnˈkwaɪət  hɑːrt 

LIT.        Durma agora, o durma agora, o você inquieto coração! 

ADP.      Durma agora, ah! Durma agora coração inquieto! 

1 

ORI. A voice  crying “sleep now” is heard in my heart. 

IPA       eɪ  vɔɪs ˈkraɪ.ɪŋ  “slip  nɑʊ”  ɪz   hɪr   ɪn maɪ hɑːrt 

LIT. Uma voz chorando “durma agora” é ouvida no meu coração. 

ADP. Uma voz clamando “durma agora” é ouvida em meu coração. 

2 
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Passo 2: Trabalhar o contexto e a dicção:  

Sleep Now é o poema de número XXXIV. Desse modo, faz parte da terceira metade 

do livro Chamber Music, em que o poeta deixa fenecer o amor. Esta canção em específico marca 

o final da estrutura narrativa do livro de Joyce. Neto (1998, p. 40) comenta que o poema XXXIV 

é de fato o último poema que está ligado à estrutura narrativa, pois os poemas XXXV e XXXVI, 

como o próprio Joyce disse, são apêndices.  

ORI. The voice of the  winter  is heard at the door 

IPA        ðiː  vɔɪs  ɒv  ðiː ˈwɪn.t   ɪz   hɪr  æt ðiː  dɔːr 

LIT. A voz do inverno é ouvida na porta 

ADP. A voz do inverno é ouvida na porta 

3 

ORI. O  sleep, for  the winter  is  crying “Sleep no more”! 

IPA       əʊ  sliːp, fɔːr ðiːˈwɪn.t   ɪz ˈkraɪ.ɪŋ “sliːp noʊ mɔːr” 

LIT.  o durma, que o inverno está chorando “durma não mais”! 

ADP.  Ah! Durma pois o inverno brada “não durma mais”! 

4 

ORI. My kiss will give peace now and    quiet    to  your heart 

IPA      maɪ  kɪs   wɪl  ɡɪv   piːs   naʊ ænd ˈkwaɪ.ət  tuː  jʊr   hɑːrt 

LIT. Meu beijo vai dar paz agora e quieto o seu coração 

ADP. Meu beijo vai te dar paz agora e acalentar o seu coração. 

5 

ORI. Sleep on in peace now, o  you  unquiet    heart! 

IPA       sliːp ɑːn ɪn   piːs   nɑʊ, əʊ juː ʌnˈkwaɪət  hɑːrt 

LIT. Durma em paz agora, o você inquieto coração! 

ADP. Durma em paz agora, ah! Coração inquieto. 

6 



45 

 

Neto (1998, p. 40) analisa esta canção como um eco da voz que Macbeth escuta na 

obra de Shakespeare Macbeth. Vozes se proliferam: são duas, a do coração e a do inverno fora 

de sua câmara, uma gritando durma e a outra proibindo a continuação do sono. 

Passo 3: Relacionar o texto com elementos escritos no piano e procurar entender quais as 

partes textuais foram evidenciadas:  

A interpretação de Szymanowski traz certo sentido de ordem nos versos. Todas as 

palavras “Sleep Now” são acentuadas. O coração está inquieto pelo amor que passou e implora 

por descanso, porque o inverno lá fora (interpreto o inverno como o mundo exterior, ou em uma 

ideia mais ampla, os pensamentos gelados que rodeiam a razão) não vai deixar que o coração 

durma, não vai deixar que a inquietação do amor que passou e acabou se vá. Ao final, um beijo 

tem a promessa de trazer paz e acalento ao coração para que ele durma em paz. 

    Szymanowski faz com que o piano reaja ao texto já na construção inicial da música. 

Do c1-c6 vemos um crescimento gradativo da tensão do chamado “coração inquieto” e de seu 

apelo para que durma. Acordes graves e marcados em um crescendo no c-1 e c-2 apoiam a voz 

em seu pedido, também escrita marcada. A menção ao coração inquieto no c-3 é reforçada na 

melodia do piano e repetida no c-4, preparando o terreno para a súplica em Forte e marcado no 

crescente para a região aguda no c-6, como podemos ver na figura 5. 

Figura 5 – II - Sleep Now c1-c6 (Joyce Songs, Szymanowski) 
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Detalhes harmônicos são essenciais para representar o sentido do poema. Por 

exemplo, a melodia inicial poderia ser uma canção de ninar tonal e tranquila com outro 

acompanhamento; porém, a sequência de acordes de sétima em progressão cromática ascendente 

no piano demonstra que não será tão fácil dormir e esquecer o fim do amor. 

 

A menção do inverno é suave no c-12. Szymanowski indica dolcissimo na sequência 

heard at the door <ouvida na porta>, é quase como se contasse um segredo, “durma que eu ouvi 

a voz do inverno na porta”. 

Figura 6 – II- Sleep Now c7-c9 (Joyce Songs, Szymanowski) 

Figura 7 – II- Sleep now c12-13 (Joyce Songs, Szymanowski) 
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Em seguida, a canção introduz um tom autoritário e desesperados nos c. 14-16, com 

um crescendo muito marcado no qual o eu-poético deseja dormir, porém o inverno tenta impedi-

lo. 

 

 

No c-18 o piano é suspenso em uma fermata. Szymanowski traz um efeito de piano 

súbito e deixa que isso seja sentido. Uma mudança no texto vai ocorrer. O acalento e a quietude 

devem vir.  

Podemos ler “Meu beijo vai te dar paz agora e acalentar o seu coração”. É uma 

promessa de que o coração poderá dormir em paz. Pedindo no c-21 pela última vez, “durma em 

paz agora coração inquieto!” Com um belo pianíssimo no c-22 tanto para a voz quanto para o 

piano, a canção termina de forma inusitada. Ao invés do tumulto que o inverno e as diferentes 

vozes trouxeram ao coração inquieto no início, Szymanowski deixa finalmente que o coração se 

acalme e termina de forma doce e terna. 

 

Figura 8 – II- Sleep now c14-c17 (Joyce Songs, Szymanowski) 
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O texto não afirma de quem será esse beijo, mas o sono pode representar 

metonimicamente a morte, uma alegoria frequentemente utilizada na literatura e possivelmente 

aludida aqui por Joyce. 

 

III – Lean out of the window 

Passo 1: Separar o texto original da canção e traduzi-lo separando por frases curtas nas 

formas funcional e literal:  

 Lean out of the window Golden hair, I heard you singing a merry air. My book is 

closed; I read no more watching the fire dance on the floor. I have left my book; I have left my 

Figura 9 – II- Sleep now c18-c24 (Joyce Songs, Szymanowski) 
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room; For I heard you singing through the gloom, singing and singing a merry air. Lean out of 

the window golden hair! A.  

Incline-se para fora da janela cabelos dourados, eu ouvi você cantando com um ar 

alegre. Meu livro está fechado, eu não leio mais, assisto ao fogo dançar no chão. Eu deixei meu 

livro, eu deixei meu quarto por escutar você cantar através da melancolia. Cantando e cantando 

com um ar alegre, incline-se para fora da janela cabelos dourados, ah! 

 

Tabela 3 – III- Lean out of the window: Trabalho em frases curtas: Total de 8 frases separadas: 

ORI. Lean out of the  window  Golden   Hair 

IPA       liːn   aʊt əv ðiː ˈwɪn.doʊ ˈɡoʊl.d
ə
n  her 

LIT.  Incline-se fora da janela dourado cabelo 

ADP.  Incline-se para fora da janela cabelos dourados 

1 

ORI. I   heard you singing a   merry air 

IPA       aɪ   hɪr     juː     sɪŋ    ə  ˈmer.i   er 

LIT.  Eu ouvi você cantando um jubiloso ar 

ADP.  Eu ouvi você cantando com um ar alegre 

2 

ORI. My  book is closed.  I    read no  more 

IPA       maɪ  bʊk ɪz  kloʊzd. aɪ  riːd  noʊ mɔː
r
 

LIT.  Meu livro está fechado. Eu leio não mais 

ADP.  Meu livro está fechado. Eu não leio mais 

3 
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ORI. Watching the fire dance on the floor 

IPA         wɑːtʃ      ðiː faɪr  dæns ɑːn ðiː flɔːr 

LIT.  Assistindo o fogo dançar no chão 

ADP.    Assistindo ao fogo dançar no chão 

4 

ORI. I   have left my book, I have left my room 

IPA      aɪ  hæv left maɪ bʊk, aɪ hæv left maɪ ruːm 

LIT.  Eu tenho deixado meu livro, eu tenho deixado minha sala 

ADP.  Eu deixei meu livro, eu deixei meu quarto 

5 

ORI. For I  heard you singing through the gloom 

IPA      fɔːr aɪ   hɪr    juː      sɪŋ       θruː    ðiː  ɡluːm 

LIT.  Que eu ouvi você cantando através da melancolia 

ADP.  Por escutar você cantar através da melancolia 

6 

ORI. Singing and singing a merry air 

IPA          sɪŋ    ænd     sɪŋ   eɪ ˈmer.i  er 

LIT.  Cantando e cantando um jubiloso ar 

ADP.  Cantando e cantando com um ar alegre 

7 

ORI. Lean out of the  window    golden   hair! A. 

IPA       liːn   aʊt əv ðiː ˈwɪn.doʊ ˈɡoʊl.d
ə
n  her   eɪ 

LIT.  Incline-se fora da janela dourado cabelo! Ah. 

ADP.  Inclinem-se para fora da janela cabelos dourados! Ah! 

8 
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Passo 2: Trabalhar o contexto e a dicção:  

Lean out of the Window é o poema de número V, por isso faz parte da primeira 

metade do livro Chamber Music, em que o poeta desperta o amor. No poema, ele pede que a 

jovem de cabelos dourados se incline à janela, ele suspira por ela e anseia por tê-la. 

 Nos poemas anteriores a este, quem canta apaixonado é ele, mas neste poema ele 

escuta passivo a melodia alegre que vaga em meio às sombras. Szymanowski escreve um ritmo 

de dança para ilustrar este texto. O jovem pede para a moça se inclinar à janela de modo festivo 

na concepção da canção de Szymanowski. 

Passo 3: Relacionar o texto com elementos escritos no piano e procurar entender quais as 

partes textuais foram evidenciadas:  

Já na introdução, Szymanowski trabalha com uma atmosfera festiva. O jeito que o 

texto foi encaixado com notas mais longas e marcadas no início de cada compasso dá o caráter 

dançante. É, contudo, preciso tomar cuidado com a velocidade. Segundo Ballestero (2014, p.2), 

quando o texto é mais farto o pianista precisa tomar cuidado para não utilizar um tempo que 

impossibilite a correta inflexão textual proposta pelo compositor. No caso desta canção, ele pede 

Poco vivace e acomoda o texto com estes acentos. É interessante notar também que nos c-14 e c-

15 a voz é elevada para o agudo ao mesmo tempo em que apalavra “merry” é evocada. 

 

Figura 10 – III- Lean out of the window c1-c16 (Joyce Songs, Szymanowski) 
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Nos compassos seguintes, Szymanowski mantém o ritmo de dança no piano enquanto 

a voz deixa o caráter anterior. No texto, o personagem começa a narrar que fechou o livro, que 

não lê mais e que saiu do seu quarto e de seu livro, pois escutou aquela melodia que ecoava 

através das sombras. No c-27, o piano entra com um comentário. Esse mesmo comentário se 

repete e se repete enquanto o personagem narra que deixou seu livro e seu quarto. 

 

É interessante observar o caráter diatônico da melodia inicial, que frequentemente 

contrasta com a parte do piano. Conforme observado na introdução, o conflito entre texto e 

música pode ser explorado por um compositor de forma intencional para representar elementos 

subjacentes. Podemos ver isso representado aqui no contraste entre a melodia diatônica, que 

representa o pedido do eu-poético para que o objeto de seu amor venha à janela, e as harmonias 

do piano, que parecem colocar um véu premonitório sobre este desejo. 

Após esta seção, a melodia alegre apresentada anteriormente retorna e Szymanowski 

finaliza a canção com um suspiro do amante que deseja a moça de cabelos dourados que canta 

tão alegremente através das sombras. 

Figura 11 – III- Lean out of the window c27-c31 (Joyce Songs, Szymanowski) 

Figura 12 – III- Lean out of the window c33-c40 (Joyce Songs, Szymanowski) 
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IV – My dove, my beautiful one 

Passo 1: Separar o texto original da canção e traduzi-lo separando por frases curtas nas 

formas funcional e literal:  

 

My dove, my beautiful one, arise, arise! The night dew lies upon my lips and eyes. 

The odorous winds are weaving a music of sighs: arise, arise, my dove, my beautiful one! I wait 

by the cedar tree, my sister, my love. White breast of the dove, my breast shall be your bed. The 

pale dew lies like a veil on my head. My fair one, my fair dove, arise, arise! My dove, my 

beautiful one!  

Minha pomba, minha bela, erga-se! Erga-se! O orvalho noturno descansa em meus 

lábios e olhos. Os ventos perfumados estão tecendo uma música de suspiros, erga-se, erga-se, 

minha pomba, minha bela! Eu espero no cedro, minha irmã, meu amor. O peito branco da pomba 

no meu peito deve ser a sua cama. O orvalho pálido descansa como um véu na minha cabeça. 

Minha querida, minha querida pomba, erga-se! Minha pomba, minha bela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – III- Lean out of the window c59-c64 (Joyce Songs, Szymanowski) 
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Tabela 4 – IV- My dove, my beautiful one: Trabalho em frases curtas: Total de 8 frases separadas: 

ORI. My dove, my beautiful   one,  arise, arise! 

IPA      maɪ  dʌv, maɪ ˈbjuː.t ə.f
ə
l wʌn, əˈraɪz, əˈraɪz! 

LIT.  Minha pomba, minha linda uma, levante, levante! 

ADP.  Minha pomba, minha bela, erga-se! Erga-se! 

1 

ORI. The night dew lies upon   my lips and eyes. 

IPA        ðiː  naɪt   duː  laɪ əˈpɑːn  maɪ lɪp ænd   aɪ 

LIT.  O orvalho noturno descansa em meus lábios e olhos. 

ADP.  O orvalho noturno descansa em meus lábios e olhos. 

2 

ORI. The odorous winds are weaving a     music    of  sighs 

IPA       ðiː ˈoʊ.d .əs wɪnd ɑːr ˈwiː.vɪŋ  eɪ  ˈmjuː.zɪk  əv   saɪ 

LIT.  Os perfumados ventos estão tecendo uma música de suspiros 

ADP.  Os ventos perfumados estão tecendo uma música de suspiros 

3 

ORI. Arise,   arise,  my dove, my beautiful  one!  

IPA       əˈraɪz, əˈraɪz, maɪ dʌv, maɪ ˈbjuː.t ə.f
ə
l wʌn! 

LIT.  Levante, levante, minha pomba, minha linda uma! 

ADP.  Erga-se, erga-se, minha pomba, minha bela! 

4 

ORI. I  wait  by the  cedar  tree, my sister, my love.  

IPA      aɪ weɪt baɪ ðiː ˈsiː.d   triː maɪ ˈsɪs.t  maɪ  lʌv 

LIT.  Eu espero pela o cedro árvore, minha irmã, meu amor. 

ADP.  Eu espero no cedro, minha irmã, meu amor. 

5 
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Passo 2: Trabalhar o contexto e a dicção:  

My dove, my beautiful one é o poema de número XIV. Dessa forma, faz parte da 

segunda metade do livro Chamber Music, em que o poeta trabalha o êxtase do amor consumado. 

Na narrativa do livro de Joyce descrita por Neto (1998, p.35), este é o primeiro poema da 

“aurora”, do amor consumado. Segundo Joyce, teria ocupado o centro da sequência em seu 

projeto inicial.  

[...] a linguagem bíblica se proliferou através das rimas mais irregulares do 

livro, a amada metamorfoseou-se numa pomba, ora tratada incestuosamente 

como irmã, ora instada, pela voz do apaixonado, a que se levante, como o sol. 

[...] O amante aguarda junto ao cedro para que a moça se deite sobre o peito 

dele: a partir de agora, na sequência têm início os poemas que celebram o amor 

consumado. (NETO, 1998, p.35).  

ORI. White breast of the dove, my breast shall be your bed. 

IPA        waɪt   brest  əv ðiː  dʌv, maɪ  brest   ʃæl  biː  jʊr  bed 

LIT.  Branco peito da pomba, meu peito deve ser sua cama. 

ADP.  O peito branco da pomba, meu peito deve ser a sua cama. 

6 

ORI. The pale dew lies like  a  veil  on my head. 

IPA       ðiː  peɪl   duː  laɪ  laɪk  eɪ veɪl ɑːn maɪ hed 

LIT.  O pálido orvalho descansa como um véu na minha cabeça. 

ADP.  O orvalho pálido descansa como um véu na minha cabeça. 

7 

ORI. My  fair one, my fair dove, arise, arise!   My dove, my  beautiful  one! 

IPA       maɪ fer wʌn, maɪ fer  dʌv, əˈraɪz, əˈraɪz! maɪ  dʌv, maɪ ˈbjuː.t ə.f
ə
l wʌn 

LIT.  Minha justa uma, minha justa pomba, levante, levante! Minha pomba, minha linda uma! 

ADP.  Minha querida, minha querida pomba, erga-se! Minha pomba, minha bela. 

8 
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Esta é a mais longa das canções do ciclo. Szymanowski parece ter dado uma atenção 

especial ao desenvolvimento da melodia que segue com um ar bem lírico. A palavra “arise”, 

“levante”, é imbuída de dramaticidade e sempre que aparece tem um toque especial. 

Szymanowski segue a ideia dos amantes e coloca várias respirações expressivas durante a 

composição. 

Passo 3: Relacionar o texto com elementos escritos no piano e procurar entender quais  

partes textuais foram evidenciadas:  

Neste texto, Szymanowski parece inserir um misto de calma e ansiedade. O piano 

repete incessantemente a mesma estrutura rítmica, o que pode representar o anseio do jovem por 

sua amada metamorfoseada de pomba. Em sequência, do c-4 ao c-6 vemos que o compositor 

indica para o piano a região mais aguda, no mesmo instante em que o jovem grita “levanta, 

levanta”.  

 

 

 

Figura 14 – IV- My dove, my beautiful one c1-c7 (Joyce Songs, Szymanowski) 
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 Nos compassos seguintes, vemos um decrescendo gradual onde a voz mantém a 

região média: “o orvalho está nos meus lábios e olhos”. No c-12 a agitação volta, o piano fica 

mais intenso com sequências cromáticas e a mão esquerda em oitavas. Podemos perceber que o 

compositor optou pelo cantor não entrar na cabeça do tempo. Em minha visão, é bem coerente 

para dar o efeito de urgência. 

 

 

No c-24, podemos ver que Szymanowski valoriza bastante as palavras “my sister”, 

“my love”; “minha irmã”, “meu amor”. Esta valorização pode ser atribuída à interpretação 

narrativa do livro citada no contexto desta peça. 

 

 

Figura 15 – IV- My dove, my beautiful one c12-c13 (Joyce Songs, Szymanowski) 

Figura 16 – IV- My dove, my beautiful one c24-c25 (Joyce Songs, Szymanowski) 
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Para finalizar, a mesma ideia inicial é evocada, porém a urgência é maior. A palavra 

“arise”, “levanta”, está um tom acima da sequência que podemos ver no início. O piano é mais 

expressivo e além do acento na palavra “arise”, Szymanowski também acrescenta uma 

respiração expressiva entre as repetições, o mesmo recurso utilizado na figura 17, e um 

allargando para a voz soar. 

Em seguida, ele induz a uma quebra. Esta quebra dramática ao fim do “arise” traz 

um efeito interessante para o que diz o texto. Ele se refere a sua amada e o piano continua com o 

tema marcado no início de cada compasso até o final. 

 

 

 

Figura 17 – IV- My dove, my beautiful one c35-c43 (Joyce Songs, Szymanowski) 
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V – Strings in the Earth 

Passo 1: Separar o texto original da canção e traduzi-lo separando por frases curtas nas 

formas funcional e literal:  

Strings in the Earth and air make music sweet; strings by the river where the willows 

meet. There‟s music along the river for love wanders there, pale flowers on his mantle, dark 

leaves on his hair. All softly playing, with head to the music bent, and fingers straying upon an 

instrument. 

As cordas na terra e no ar fazem uma doce música; cordas pelo rio onde os salgueiros 

se encontram. Tem música pelo rio onde o amor caminha com pálidas flores em seu manto e 

folhas escuras em seu cabelo. Todos balançando suavemente a cabeça para a música enquanto os 

dedos vagam em um instrumento. 

 

Tabela 5 – V- Strings in the Earth: Trabalho em frases curtas: Total de 7 frases separadas: 

ORI. Strings in the Earth and air make  music   sweet; 

IPA       strɪŋ    ɪn  ðiː  ɝːθ  ænd er  meɪk ˈmjuː.zɪk  swiːt 

LIT.  Cordas na terra e ar fazem música doce; 

ADP.  As cordas na terra e no ar fazem uma doce música; 

1 

ORI. strings by the  river where the willows meet. 

IPA       strɪŋ   baɪ ðiː ˈrɪv.    wer  ðiː ˈwɪl.oʊ   miːt 

LIT.  cordas pelo o rio onde os salgueiros encontram. 

ADP.  cordas pelo rio onde os salgueiros se encontram. 

2 
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ORI. There‟s  music    along  the river   for  love  wanders there, 

IPA       ðerz   ˈmjuː.zɪk  əˈlɑːŋ  ðiː ˈrɪv.  fɔːr   lʌv  ˈwɑːn.d   ðer 

LIT.  Tem música caminho o rio pelo amor vagueia lá 

ADP.  Tem música pelo rio onde o amor caminha 

3 

ORI. pale flowers on  his mantle,  

IPA      peɪl ˈflaʊ.   ɑːn  hɪz ˈmæn.t 
ə
l 

LIT.  pálidas flores em seu manto 

ADP.   pálidas flores em seu manto 

4 

ORI. dark  leaves on his hair. 

IPA      dɑːrk  liːvz  ɑːn hɪz her 

LIT.  folhas escuras em seu cabelo. 

ADP.  folhas escuras em seu cabelo. 

5 

ORI. All   softly playing, with head to the   music   bent,  

IPA      ɑːl ˈsɑːft.li   pleɪ      wɪð  hed  tuː ðiː ˈmjuː.zɪk bent 

LIT.  todos gentilmente tocando com a cabeça para o músico curvado. 

ADP.  Todos balançando suavemente a cabeça para a música 

6 

ORI. and fingers  straying upon an instrument.  

IPA     ænd ˈfɪŋ.ɡ     streɪ  əˈpɑːn  ən ˈɪn.strə.mənt 

LIT.  e dedos vagam sobre um instrumento. 

ADP.  e os dedos vagam em um instrumento. 

7 
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Passo 2: Trabalhar o contexto e a dicção:  

Strings in the Earth é o poema de número I, encontra-se na parte da primeira metade 

do livro Chamber Music, em que o poeta desperta o amor. Como poema inicial, o autor faz 

alusão a um amor que vagueia ao longo do rio.  

[...] se inicia ao som suave de cordas, vemos Amor, antropomorfizado, errando 

ao longo do rio. Os adornos que o recobrem imprimem-lhe um aspecto triste: 

flores pálidas e folhas negras, estamos no estágio inicial do amor, o não 

consumado, e, na estrofe final, é-nos possível perceber a sugestão de alguém 

entregue ao prazer solitário, a fronte pendente e os “dedos deslizando/num 

instrumento”. (NETO, 1998, p. 32).   

Szymanowski trabalha este amor não consumado com uma melodia suave e que 

lembra as melodias folclóricas. Toda a música é doce como o prelúdio que deve ser. Esta, na 

narrativa de Joyce, seria a primeira menção ao amor em sua forma mais suave e gentil. Esta 

também é uma das peças que entraram no ciclo após a morte de Joyce. Tanto esta quanto as duas 

músicas seguintes não têm indicações de dinâmica por todo o texto, como é comum ver nas 

quatro músicas iniciais que Joyce estreou com sua irmã. 

Passo 3: Relacionar o texto com elementos escritos no piano e procurar entender quais as 

partes textuais foram evidenciadas:  

Figura 18 – V- Strings in the Earth c1-c15 (Joyce Songs, Szymanowski) 
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A introdução é feita em movimento ascendente em uma melodia despretensiosa. Quando 

a voz entra, podemos ver que o piano entra em movimento descendente enquanto a voz tem em 

sua maioria movimento ascendente. Esta pode ser uma representatividade que o compositor 

imprime às cordas; o cantor sendo o ar, ao subir, e o piano representando a terra. 

Nos c-26 e no c-30, onde o amor é descrito com pálidas flores e folhas escuras, 

Symanowski deixa o cantor com maior liberdade e o piano comenta após cada descrição. 

 

 

Para finalizar a sua narrativa, as palavras “music bent” e “instrument” são valorizadas 

na melodia, e o piano segue com seu comentário dando fim ao prelúdio de Joyce. 

Figura 19 – V- Strings in the Earth c26-c31 (Joyce Songs, Szymanowski) 

Figura 20 – V- Strings in the Earth c32-c45 (Joyce Songs, Szymanowski) 
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VI – Winds of May 

Passo 1: Separar o texto original da canção e traduzi-lo separando por frases curtas nas 

formas funcional e literal:  

Winds of may, that dance on the sea, ah! Dancing a ring around in glee, ah! From 

furrow to furrow, while overhead the foam flies up to be garlanded, in silvery arches spanning 

the air, saw you my true love anywhere?  Welladay! Welladay! For the winds of may! Love is 

unhappy when love is away! 

Ventos de maio que dançam no mar, ah! Dançando em anéis por aí com alegria de 

esquina a esquina, enquanto no ar a bruma voa para ser moldada em arcos de prata que surgem. 

Você viu meu amor em algum lugar? Que dia! Que dia! Para os ventos de maio! O amor é 

infeliz, quando o amor está longe! 

 

Tabela 6 – VI- Winds of May: Trabalho em frases curtas: Total de 7 frases separadas: 

 

ORI. Winds of may, that dance on the sea, ah! 

IPA      wɪnd  əv  meɪ   ðæt dæns ɑːn ðiː  siː  ɑː 

LIT.  Ventos de maio que dançam no mar, ah! 

ADP.  Ventos de maio que dançam no mar, ah! 

1 

ORI. Dancing a ring around in glee, ah! 

IPA       dæns    ə  rɪŋ  əˈraʊnd ɪn ɡliː ɑː 

LIT.  Dançando um anel ao redor em alegria, ah! 

ADP.  Dançando em anéis por aí com alegria, ah! 

2 
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ORI. From furrow  to  furrow, while overhead 

IPA      frɑːm ˈfɝː.oʊ tuː ˈfɝː.oʊ  waɪl ˈoʊ.v .hed 

LIT.  de esquina a esquina enquanto acima da cabeça 

ADP.  de esquina a esquina enquanto no ar 

3 

ORI. the foam flies up to  be garlanded, in silvery  arches spanning the air, 

IPA      ðiː foʊm flaɪz ʌp tuː biː ˈɡɑːr.lənd ɪn ˈsɪl.v .i  ɑːrtʃ       spæn    ðiː er 

LIT.  a bruma voa para ser moldada em prata arcos surgindo no ar. 

ADP.  a bruma voa para ser moldada em arcos de prata que surgem. 

4 

ORI. saw you my true love anywhere? 

IPA      sɑː   juː  maɪ  truː  lʌv ˈen.i.wer 

LIT.  Viu você meu verdadeiro amor em algum lugar? 

ADP.  Você viu meu amor em algum lugar? 

5 

ORI.    Welladay! Welladay! For the winds of may! 

IPA      wel         wel             fɔːr ðiː wɪnd   əv  meɪ 

LIT.  Que dia! Que dia! Para os ventos de maio! 

ADP.  Que dia! Que dia! Para os ventos de maio! 

6 

ORI. Love is unhappy when love is away! 

IPA      lʌv   ɪz ʌnˈhæp.i   wen  lʌv  ɪz  əˈweɪ 

LIT.  O amor é infeliz, quando o amor está longe! 

ADP.  O amor é infeliz, quando o amor está longe! 

7 



65 

 

Passo 2: Trabalhar o contexto e a dicção:  

Winds of May é o poema de número IX, estando inserido na primeira metade do livro 

Chamber Music, em que o poeta desperta o amor. No poema, vemos os ventos dançarem e a 

espuma do mar brincar pelo ar. Mas, apesar de todo este divertimento, uma pergunta paira: “onde 

anda o meu verdadeiro amor?” Na narrativa, o dia pode ter seu aspecto mais brilhante, mas “o 

amor é triste, quando o amor está longe”.  

Szymanowski descreve este divertimento do mar e das ondas com uma sequência de 

arpejos e uma melodia marcada. Logo antes da pergunta, ele introduz uma pausa dramática no 

acompanhamento, “onde está o meu amor?” Para em seguida voltar ao divertimento daquele dia 

de maio e terminar com a afirmativa de que o amor é infeliz se está à distância. 

Passo 3: Relacionar o texto com elementos escritos no piano e procurar entender quais as 

partes textuais foram evidenciadas:  

O compositor ilustra a atmosfera festiva do mar com uma sequência de notas bem 

marcadas, lembrando uma dança. O piano é cercado de arpejos, o que nos entrega a ideia do 

movimento das ondas e do mar. Na voz, podemos perceber que não há ligaduras de expressão 

nos compassos iniciais, com exceção da palavra “sea”. A partir desta palavra, temos em seguida 

um conjunto de cinco notas interligadas pela ligadura de expressão. Com base no texto, acredito 

que o cantor deve valorizar estas notas dando um leve toque de brincadeira, como se 

representasse o vai e vem das ondas. 
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Note que o piano pausa no c-35 para que a pergunta “você viu meu amor verdadeiro 

em algum lugar?” seja feita. Acredito que um decrescendo seja apropriado neste sentido. 

Figura 21 – VI- Winds of May c1-c10 (Joyce Songs, Szymanowski) 

Figura 22 – VI- Winds of May c31-c35 (Joyce Songs, Szymanowski) 
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Os arpejos reiniciam no momento em que se fala novamente de como este dia de 

maio está maravilhoso para, em seguida, outra pausa ser feita, onde o nosso personagem afirma 

que “o amor é infeliz quando está longe”. 

 

VII – Rain has fallen 

Passo 1: Separar o texto original da canção e traduzi-lo separando por frases curtas nas 

formas funcional e literal:  

Rain has fallen all the day. O, come among the laden trees the leaves lie thick upon 

the way of memories. Staying a little by the way of memories shall we depart. Come, my 

beloved, where I may speak to your heart. 

Figura 23 – VI- Winds of May c46-c58 (Joyce Songs, Szymanowski) 
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A chuva caiu o dia todo. Ah, venha através das árvores carregadas de folhas espessas 

no caminho das memórias. Ficando um pouco no caminho das memórias nós devemos partir. 

Venha, minha amada, onde eu falo ao seu coração. 

 

Tabela 7 – VII- Rain has fallen: Trabalho em frases curtas: Total de 5 frases separadas: 

ORI. Rain has   fallen  all  the day. 

IPA      reɪn  hæz ˈfɑː.lən ɑːl ðiː deɪ 

LIT.  A chuva caiu todo o dia. 

ADP.  A chuva caiu o dia todo. 

1 

ORI. O, come among the  laden   trees 

IPA      ə   kʌm  əˈmʌŋ  ðiː ˈleɪ.d
ə
n  ˈsɪk.ə.mɔːr 

LIT.  Ah, venha através das carregadas árvores 

ADP.  Ah, venha através das árvores carregadas 

2 

ORI. the leaves lie thick  upon  the way of memories. 

IPA       ðiː  liːvz  laɪ   θɪk  əˈpɑːn ðiː weɪ   əv ˈmem.
ə
r.i 

LIT.  as folhas espessas no caminho das memórias 

ADP.  as folhas espessas no caminho das memórias 

3 

ORI. Staying a little by  the way of memories shall we depart.  

IPA       steɪ     ə ˈlɪt .
ə
l baɪ  ðiː weɪ  əv ˈmem.

ə
r.i   ʃæl  wiː dɪˈpɑːrt 

LIT.  ficando um pouco no caminho das memórias nós devemos partir. 

ADP.  ficando um pouco no caminho das memórias nós devemos partir. 

4 
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Passo 2: Trabalhar o contexto e a dicção:  

Rain has fallen é o poema de número XXXII e faz parte da terceira metade do livro 

Chamber Music, em que o poeta deixa fenecer o amor. 

[...] como o amante certa vez bateu para entrar no coração da amada, um 

“ordinário vestido de vermelho e amarelo” agora bate numa árvore que se 

desfolha, num eco irônico do desejo primaveril.  (NETO, 1998, p.39).  

O poema gira em torno das memórias vividas, a árvore carregada de folhas espessas 

que expressam cada uma destas memórias na narrativa de Joyce, desde o início no bosque até 

aqui. Este é o prenúncio do fim. É o poema anterior a Sleep Now. 

Passo 3: Relacionar o texto com elementos escritos no piano e procurar entender quais as 

partes textuais foram evidenciadas:  

Szymanowski dá um tom misterioso ao texto. Na frase “venha através das árvores 

carregadas”, é utilizada a região média da voz e a estrutura parece remeter a um sussurro. 

Szymanowski escreve um crescendo gradual culminando na palavra upon, que neste caso está no 

meio do caminho. Escolher essa palavra como pico cria uma divisão clara entre as folhas – ou 

sentimentos – que ficaram no caminho das memórias. 

ORI. Come, my beloved, where I may speak to your heart. 

IPA      kʌm   maɪ bɪˈlʌv.ɪd   wer  aɪ meɪ  spiːk tuː  jʊr  hɑːrt 

LIT.  Venha, minha amada, onde eu falo ao seu coração. 

ADP.  Venha, minha amada, onde eu falo ao seu coração. 

5 
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Em seguida, o piano começa com uma sequência rítmica repetitiva por grau conjunto 

para evocar a ideia de que eles estão de fato no meio das folhas carregadas. O texto diz que, 

estando um pouco no caminho das memórias, devemos partir. 

 

Szymanowski finaliza com um chamado: “venha minha amada onde eu possa falar ao 

seu coração”. Apesar da palavra “heart” estar escrita no agudo e não haver indicações de 

dinâmica na partitura, acreditamos que o mais indicado seria terminar em um decrescendo para 

adicionar um maior drama ao texto. 

 

Figura 24 – VII- Rain has fallen c1-c15 (Joyce Songs op.54, Szymanowski) 

Figura 25 – VII- Rain has fallen c16-c21 (Joyce Songs op.54, Szymanowski) 

Figura 24 – VII- Rain has fallen c1-c15 (Joyce Songs op.54, Szymanowski) 
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3.2 Aplicação das estratégias vocais no estudo individual 

I – Gentle lady 

Foram marcados o c-3, c-4, c-7, c-9, c-13, c-15, c-16, c-17, c-18 e c-19. 

c-3: Preparação para início da voz. Estava atrasando a entrada e utilizei a contagem dos tempos 

do compasso para entrar no tempo certo. 

c-4: A afinação estava um pouco baixa. Utilizei como recurso deixar as vogais mais claras. 

c-9: Mais uma vez a afinação estava um pouco baixa. O mesmo recurso do c-4 foi utilizado. 

c-13: Problema na minha entrada. Tive que contar os tempos até me acostumar. 

c-15: Problema de dicção. Foi necessário rever a palavra “lovers” para pronunciá-la 

corretamente. 

c-16: Problema rítmico. Estava atrasando a síncope. 

c-17, c-18 e c-19: As marcações foram feitas para dar o decrescendo pedido pelo compositor. 

c-19: Problema de dicção. Precisava manter a vogal aberta na palavra “shall”.  

Figura 26 – VII- Rain has fallen c16-c21 (Joyce Songs, Szymanowski) 
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II – Sleep now 

Foram marcados o c- 9, c-10, c-12, c-16 e c-19. 

c-9: Eu estava atrasando a entrada e resolvi o problema contando os tempos. 

c-10: A palavra “voice” estava distorcendo a emissão vocal por conta do ditongo. Alonguei o 

tempo do “o” para resolver o problema. 

c-12: A palavra “heard” é pedida para ser cantada em piano dolcissimo. Estava com problemas 

em manter o foco e fazer piano ao mesmo tempo na região do passaggio. Resolvi melhorando a 

respiração e melhorando a abertura do espaço interno da boca para dar cobertura. 

c-16: Precisei adaptar a vogal para poder cantar o “sleep”. 

c-19: A palavra “Peace” estava soando com a afinação baixa. Utilizei um exercício de imagem 

mental, imaginando que a nota era mais alta e resolvi o problema. 

III – Lean out of the window 

Foram marcados o c-9, c-10, c-12, c-20, c-21, c-22, c-26, c-27, c-28, c-30, c-35, c-46 

e c-50. 

c-9 e c-10: Era uma dificuldade estética. O compositor coloca tenuto no tempo forte. Para dar 

essa ideia, precisei acentuar melhor o tempo forte utilizando a respiração como recurso. 

c-12: Foi chamada a minha atenção à passagem dramática na harmonia da nota mi para o mi 

bemol. Devido a isso, uma valorização do trecho foi necessária. 

c- 20, c-21, c-22, c-26, c-27 e c-28: Os mesmos tenutos foram marcados para manter a minha 

atenção na interpretação. 

c-30 e c-35: Eu estava alongando demais a finalização, então precisei reforçar o trabalho com 

ritmo para resolver. 
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c-46 e c-50: Problemas de entrada. Precisei contar os compassos para resolver. 

 

IV – My dove, my beautiful one 

Marcados o c-5, c-12, c-34, c-35, c-36 e c-37. 

c-5: Problema de ritmo. Estava terminando a nota mais cedo. Tive que contar para colocar o 

tempo no lugar certo. 

c-12: Problema de entrada. Estava entrando na cabeça do tempo. Quando houve uma pausa de 

colcheia, precisei revisar o tempo para acertar a entrada. 

c-34, c-35, c-36 e c-37: Estes compassos foram os que apresentaram maior dificuldade técnica, 

pois a melodia está constantemente no passaggio e aconteceu da palavra “arise” ser quebrada 

sistematicamente durante vários ensaios. Para resolver, precisei alterar a dicção de arise e 

controlar bem o passaggio, cobrindo desde o c-34 para poder chegar pleno ao c-36. Também, 

como recurso extra, o pianista sugeriu que entre o c-36 e o c-37 fizéssemos um alargando para 

que eu tivesse um tempo maior de preparação para estas notas. 

V – Strings in the Earth 

Foram marcados os c-12, c- 27, c-31 e c-34 a c-38. 

c-12: A afinação do mi estava um pouco baixa. Precisei clarear mais a vogal. 

c-27 e c-31: Questão de dicção. A palavra “on” não estava sendo pronunciada da forma correta. 

c-34 a c-38: Foi marcado para que eu fizesse estes compassos em uma só respiração para não 

quebrar o sentido da frase. 

VI – Winds of May 

Foram marcados o c-8, c-17, c-30, c-36, c-50 e c-55. 
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c-8: Marcação para lembrar de fazer o “ah” movido e suave. 

c-17: Ao ensaiar com o piano, acabei por acelerar o tempo inconscientemente nesta passagem. 

Precisei contar para resolver o problema. 

c-30: Lembrar de fazer um crescendo para o fá sustenido. 

c-36: Mudança de caráter. Ajudou a lembrar do sentido textual. 

c-50: Estava com dificuldade de pegar a nota certa na entrada do compasso. Tive que repetir 

algumas vezes com o pianista para me acostumar. 

c-55: Marcação de dinâmica. Foi sugerido um decrescendo. 

VII – Rain has fallen 

Foram marcados o c-8, c-14, c-22 e c-26. 

c-8: A afinação estava um pouco baixa. Precisei reforçar o estudo da melodia e clarear as vogais 

nesse trecho. 

c-14: Problema rítmico. Consertei com repetições. 

c-22: Tive dificuldades com a entrada da voz. Precisei contar. 

c-26: Foi preciso prestar melhor atenção no ritmo. Precisei contar para manter a nota pela 

duração correta. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS 

 

Neste capítulo iremos avaliar os resultados obtidos no decorrer das sessões de estudo 

e também no recital do dia 13 de Dezembro de 2017. O recital foi gravado e teve a participação 

do Prof. Dr. Durval Cesetti ao piano, e da Profa. Dra. Nazaré Rocha na banca avaliativa. 

A começar pelos detalhes do ciclo, a tabela 8 mostra a dimensão do ciclo Joyce 

Songs, Op.54 de Szymanowski. 

Tabela 8 – Dimensões do ciclo Joyce Songs op.54 

Canção Andamento/Expressão Compasso Compassos/dimensão 

I- Gentle lady Sem informações ¾ 23 

II - Sleep now Sem informações 4/4 24 

III - Lean out of the window Poco vivace 3/8 64 

IV - My dove, my beautiful one Allegretto animato 6/8 43 

V - Strings in the earth Sem informações 4/8 45 

VI - Winds of may Sem informações 3/8 58 

VII - Rain has fallen Sem informações 2/4 30 

O diário de estudos foi apresentado no capítulo anterior através de texto; contudo, a 

tabela abaixo mostra como foram coletadas as informações por dia de estudo. 

Tabela 9 – Modelo do diário de estudo 

Data:  

Estratégias textuais: Passo 1 

Passo 2 

Passo 3 

Estratégias vocais de acordo com as necessidades:  

Descrição da prática, duração e resultados:  

Observações:  

As tabelas a seguir mostram os detalhes das sessões de estudo individual e dos 

ensaios com pianista. As sessões que foram ensaios com pianista estão destacadas como “Com 



76 

 

pianista”. Estes ensaios foram feitos com todas as obras do ciclo, diferente dos estudos 

individuais, os quais foram realizados em horários e dias diferentes em cada uma das canções. 

As sessões individuais de cada canção utilizaram o tempo de 20 a 60 minutos por 

sessão, enquanto que, para os ensaios feitos com pianista, foi utilizado o tempo entre 100 e 120 

minutos por ensaio. 

Cada uma das sessões representa uma semana de estudos, iniciados em setembro de 

2017. As sessões não foram diárias devido a compromissos profissionais, mas todas as músicas 

foram trabalhadas pelo menos uma vez por semana em horários específicos. 

Como havia diferenças no nível de dificuldade de cada canção, às vezes, no período 

de 60 minutos, eram feitas 3 sessões de 20 minutos cada, especialmente nas peças que não 

exigiam tanto esforço. Algumas peças, no entanto, exigiram sessões de 60 minutos, como My 

dove, my beautiful one, que consumiu a maior parte do tempo de estudo. 
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Tabela 10 – Detalhes das sessões de estudo individual e com pianista das canções I a VII 

I- Gentle lady 

1ª Sessão 2ª Sessão 3ª Sessão 4ª Sessão 5ª Sessão 

Desenvolvimento 

das estratégias 

textuais. Foi 

utilizado um 

tempo de 40 

minutos que foram 

dedicados 

exclusivamente a 

isso. 

Continuação do 

estudo em cima 

das estratégias 

textuais. 

Passagem de texto 

e ritmo. Tive 

problemas nos 

compassos c-7 e c-

11, pois havia 

mudança de 

compasso e ritmo 

irregular. 

Repeti a canção 

três vezes 

utilizando o nome 

das notas, e depois 

trabalhei a melodia 

já com o texto. Fiz 

marcações de 

passaggio na 

partitura, mas não 

encontrei 

dificuldades 

técnicas. 

Com pianista: tive 

alguns problemas 

rítmicos nos c-3 e 

c-7 e c-13 e c-16. 

Fui orientado a 

ajustar a afinação 

no c-4 e c-9 e 

ajustar a dicção 

nos c-15 e c-19. 

6ª Sessão 7ª Sessão 8ª Sessão 9ª Sessão 10ª Sessão 

Trabalhei em cima 

das deficiências 

apontadas pelo 

pianista e ouvi 

gravação da peça 

no youtube. 

Com pianista: os 

problemas de 

entrada e de ritmo 

do c-3, c-7 e c-13 

estavam 

resolvidos, assim 

como os 

problemas de 

dicção do c-15 e c-

19, mas ainda me 

foi dito que a 

afinação precisava 

ser ajustada. 

Trabalho com 

texto e melodia 

para ajustar a 

afinação. Os 

trechos c-4 e c-9 

foram isolados 

para melhor 

desempenho. 

Com pianista: a 

afinação foi 

ajustada. O 

pianista pediu que 

eu desse maior 

atenção ao 

fraseado e marcou 

os c-17, c-18 e c-

19 como exemplos 

do que precisava 

ser trabalhado. 

Trabalho em cima 

das dinâmicas 

textuais e revejo o 

que foi escrito nas 

estratégias de 

cunho textual do 

trabalho. Tento 

realizar as 

alterações 

necessárias. 

11ª Sessão 12ª Sessão 13ª Sessão 14ª Sessão 15ª Sessão 

Com pianista: o 

fraseado estava 

melhor. O pianista 

sugere um 

andamento um 

pouco mais 

movido e pede que 

as próximas 

sessões sejam 

memorizadas. 

Nesta semana tive 

problemas de 

saúde e me limitei 

a rever as partes 

textuais. Repassei 

mentalmente o 

texto a fim de 

decorar. 

Mesmo trabalho 

realizado na 12ª 

Sessão. 

Com pianista: 

minha voz não 

estava 

respondendo bem, 

mas a parte textual 

estava bem 

memorizada. Não 

houve comentários 

do pianista. 

Com pianista: 

ensaio geral para o 

recital. Os 

resultados de 

Gentle lady foram 

satisfatórios. 
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II- Sleep Now 

1ª Sessão 2ª Sessão 3ª Sessão 4ª Sessão 5ª Sessão 

Desenvolvimento 

das estratégias 

textuais. Foi 

utilizado um 

tempo de 40 

minutos que foram 

dedicados 

exclusivamente a 

isso. 

Continuação do 

estudo em cima 

das estratégias 

textuais. 

Passagem de texto 

e ritmo. Não tive 

problemas de 

ritmo. Depois, fiz 

repetição com 

texto e melodia. 

Marquei os 

compassos 6, 12, 

16 e 23 para 

trabalhar o 

passagio. Fiz leves 

modificações nas 

palavras “sleep”, 

“heard” e “you”. 

Com pianista: no 

primeiro ensaio eu 

estava atrasando a 

entrada do c-9. O 

pianista falou para 

consertar o ditongo 

da palavra “voice”. 

No c-19, foi dito a 

mim que estava 

cantando “peace” 

com a afinação 

baixa. 

6ª Sessão 7ª Sessão 8ª Sessão 9ª Sessão 10ª Sessão 

Trabalhei em cima 

das deficiências 

apontadas pelo 

pianista e ouvi 

gravação da peça 

no youtube. 

Com pianista: os 

problemas 

apresentados 

foram resolvidos. 

Detemo-nos na 

parte interpretativa 

do texto. 

Percebo em meu 

estudo que a 

palavra “heard” 

no compasso c-12 

precisa ser melhor 

colocada. 

Com pianista: 

ensaiamos como 

parte do ciclo e 

não houve 

comentários. 

Faço uma revisão 

da canção. Vejo se 

tudo está bem 

alinhado com o 

texto. Repasso as 

regiões de 

passaggio do c-6, 

c-12, c-16 e c-23. 

11ª Sessão 12ª Sessão 13ª Sessão 14ª Sessão 15ª Sessão 

Com pianista: no 

ensaio foi pedido a 

mim para que as 

próximas sessões 

fossem 

memorizadas. Não 

houve comentários 

sobre esta peça em 

específico. 

Nesta semana tive 

problemas de 

saúde e me limitei 

a rever as partes 

textuais. Repassei 

mentalmente o 

texto a fim de 

decorar. 

Mesmo trabalho 

realizado na 12ª 

Sessão. 

Com pianista: 

minha voz não 

estava 

respondendo bem, 

mas a parte textual 

estava bem 

memorizada. Não 

houve comentários 

do pianista. 

Com pianista: 

ensaio geral para o 

recital. Os 

resultados Sleep 

Now foram 

satisfatórios. 
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III- Lean out of the window 

1ª Sessão 2ª Sessão 3ª Sessão 4ª Sessão 5ª Sessão 

Desenvolvimento 

das estratégias 

textuais. Foi 

utilizado um 

tempo de 40 

minutos que foram 

dedicados 

exclusivamente a 

isso. 

Continuação do 

estudo em cima 

das estratégias 

textuais. 

Trabalhei ritmo e 

texto. Percebi os 

acentos do 

compositor e repeti 

o ritmo várias 

vezes.  

Trabalhei com 

texto e melodia e 

quase não vi 

dificuldades pois 

já tinha decorado o 

texto. Verifiquei 

que apenas o c-27 

e c-45 tinham 

notas no 

Passaggio e não 

foi necessário dar 

uma atenção maior 

a elas, nem 

modificar a dicção. 

Com pianista: foi  

chamada a minha 

atenção para o 

tenuto no c-9, c-

10, c-20, c-21, c-

22, c-26, c-27 e c-

28. O pianista 

comenta que a 

música deve ter 

um caráter mais 

dançante.  

6ª Sessão 7ª Sessão 8ª Sessão 9ª Sessão 10ª Sessão 

Trabalhei em cima 

das deficiências 

apontadas pelo 

pianista e ouvi 

gravação da peça 

no youtube. 

Com pianista: 

ainda não vemos 

um caráter de 

dança bem feito. O 

pianista sugere que 

eu trabalhe mais 

em cima disso. 

Também pede 

atenção para a 

harmonia no c-12. 

Trabalho com 

exercícios de 

respiração e aplico 

na música a fim de 

buscar o caráter de 

dança. Tento dar 

uma cor diferente 

ao c-12 e vejo que 

preciso ajustar as 

entradas do c-46 e 

c-50. 

Com pianista: foi 

satisfatório o 

trabalho de dança. 

O pianista pediu 

que eu não 

alongasse demais 

as colcheias 

presentes nas 

finalizações dos c-

30 e c-35. 

Reforço o que me 

foi passado no 

ensaio e procuro 

revisar o texto e as 

dinâmicas. 

11ª Sessão 12ª Sessão 13ª Sessão 14ª Sessão 15ª Sessão 

Com pianista: a 

maioria dos 

problemas foi 

resolvida. Ficou 

uma dúvida ainda 

no c-46 e c-50. 

Nesta semana tive 

problemas de 

saúde e me limitei 

a rever as partes 

textuais. Repassei 

mentalmente o 

texto a fim de 

decorar. 

Mesmo trabalho 

realizado na 12ª 

Sessão. 

Com pianista: 

minha voz não 

estava 

respondendo bem, 

mas a parte textual 

estava bem 

memorizada. Não 

houve comentários 

do pianista. 

Com pianista: 

ensaio geral para o 

recital. Os 

resultados de Lean 

out of the window 

foram satisfatórios. 
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IV- My dove, my beautiful one 

1ª Sessão 2ª Sessão 3ª Sessão 4ª Sessão 5ª Sessão 

Desenvolvimento 

das estratégias 

textuais. Foi 

utilizado um 

tempo de 40 

minutos que foram 

dedicados 

exclusivamente a 

isso. 

Continuação do 

estudo em cima 

das estratégias 

textuais. 

Não fiz muitas 

repetições. Notei 

grande dificuldade 

no final. 

Identifiquei a 

dificuldade como 

uma estrutura 

constante no 

passaggio, que 

começava no c-34 

e ia até o c-37. 

Com pianista: o 

pianista apontou 

problemas no c-5 

com o ritmo e c-12 

com a entrada. 

Não consegui fazer 

a contento o c-36 e 

c-37. Ocorreram 

quebras na voz. 

6ª Sessão 7ª Sessão 8ª Sessão 9ª Sessão 10ª Sessão 

Trabalhei em cima 

das deficiências 

apontadas pelo 

pianista e ouvi 

gravação da peça 

no youtube. 

Com pianista: as 

deficiências 

rítmicas foram 

resolvidas, mas o 

problema técnico 

no final da música 

persistiu. Minha 

voz quebrou mais 

uma vez. 

Foco meu trabalho 

do c-36 ao c-37. 

Utilizo estratégias 

de modificação da 

dicção e de 

relaxamento. 

Percebi que 

precisava ajustar 

desde o c-34. 

Com pianista: o 

problema do 

passaggio foi 

parcialmente 

resolvido. A nota 

saiu, mas não tive 

controle total. O 

pianista sugeriu 

um alargando no 

local para ajudar 

na preparação para 

a nota. 

Nesta semana 

procurei trabalhar 

nas dinâmicas em 

todas as canções. 

Mas, tive que fazer 

uma revisão 

técnica nesta 

canção em 

específico para 

obter um controle 

maior. 

11ª Sessão 12ª Sessão 13ª Sessão 14ª Sessão 15ª Sessão 

Com pianista: o 

problema do 

passaggio foi 

resolvido e a 

canção teve 

resultados 

satisfatórios. 

Nesta semana tive 

problemas de 

saúde e me limitei 

a rever as partes 

textuais. Repassei 

mentalmente o 

texto a fim de 

decorar. 

Mesmo trabalho 

realizado na 12ª 

Sessão. 

Com pianista: a 

voz não estava 

respondendo bem. 

A parte textual 

estava bem 

memorizada. 

Quebrei 

novamente no c-36 

e c-37;. 

Com pianista: 

ensaio geral para o 

recital. Os 

resultados de My 

dove, my beautiful 

one foram 

regulares. 
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V- Strings in the earth 

1ª Sessão 2ª Sessão 3ª Sessão 4ª Sessão 5ª Sessão 

Desenvolvimento 

das estratégias 

textuais. Foi 

utilizado um 

tempo de 40 

minutos que foram 

dedicados 

exclusivamente a 

isso. 

Continuação do 

estudo em cima 

das estratégias 

textuais. 

Não foram feitas  

muitas repetições. 

Não encontrei 

dificuldades 

técnicas nesta 

canção. Revisei 

algumas vezes e 

trabalhei no 

sentido textual. 

Com pianista: 

recebi orientação 

para ajustar a 

afinação do c-12. 

Foi pedido a mim 

para que ajustasse 

a pronúncia do c-

27 e c-31. 

6ª Sessão 7ª Sessão 8ª Sessão 9ª Sessão 10ª Sessão 

Trabalhei em cima 

das deficiências 

apontadas pelo 

pianista e ouvi 

gravação da peça 

no youtube. 

Com pianista: os 

problemas 

apontados foram 

resolvidos. O 

pianista marcou o 

c-34 ao c-38 e 

pediu que eu 

fizesse com uma 

só respiração para 

não quebrar o 

sentido do texto. 

Trabalho em cima 

do que me foi 

pedido. Revejo o 

c-12 para deixar a 

afinação bem 

ajustada. 

Com pianista: 

trabalhamos em 

cima de um 

fraseado mais 

musical com 

inflexões mais 

acentuadas. 

Trabalho em cima 

das dinâmicas 

textuais e revejo o 

que foi escrito nas 

estratégias de 

cunho textual do 

trabalho. Tento 

realizar as 

alterações 

necessárias. 

11ª Sessão 12ª Sessão 13ª Sessão 14ª Sessão 15ª Sessão 

Com pianista: o 

trabalho em cima 

do fraseado surtiu 

efeito. Não houve 

comentários. 

Nesta semana tive 

problemas de 

saúde e me limitei 

a rever as partes 

textuais. Repassei 

mentalmente o 

texto a fim de 

decorar. 

Mesmo trabalho 

realizado na 12ª 

Sessão. 

Com pianista: 

minha voz não 

estava 

respondendo bem, 

mas a parte textual 

estava bem 

memorizada. Não 

houve comentários 

do pianista. 

Com pianista: 

ensaio geral para o 

recital. Os 

resultados de 

Strings in the 

Earth foram 

satisfatórios. 
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VI- Winds of May 

1ª Sessão 2ª Sessão 3ª Sessão 4ª Sessão 5ª Sessão 

Desenvolvimento 

das estratégias 

textuais. Foi 

utilizado um 

tempo de 40 

minutos que foram 

dedicados 

exclusivamente a 

isso. 

Continuação do 

estudo em cima 

das estratégias 

textuais. 

Fiz várias 

repetições de texto 

e ritmo, 

acentuando os 

tempos fortes. 

Marquei os lugares 

de atenção ao 

passaggio, mas 

estes não me 

ofereceram 

dificuldade. Fiz 

uma revisão da 

canção para o 

ensaio. 

Com pianista: tive 

problemas com o 

c-17. Estava 

adiantando o 

andamento 

também no c-50 

para pegar a nota 

correta. A entrada 

do c-36 também 

foi um problema. 

6ª Sessão 7ª Sessão 8ª Sessão 9ª Sessão 10ª Sessão 

Trabalhei em cima 

das deficiências 

apontadas pelo 

pianista e ouvi 

gravação da peça 

no youtube. 

Com pianista: os 

problemas do c-17 

e c-36 foram 

resolvidos, mas 

continuei com 

problemas para 

achar a nota certa 

na entrada do c-50. 

Ouvi mais vezes a 

gravação e 

trabalhei bem a 

nota do c-50. 

Também, marquei 

a mudança de 

caráter no c-36 e a 

dinâmica de 

crescendo para o 

c-30. 

Com pianista: o 

problema do c-50 

foi resolvido. O 

pianista marcou o 

c-8 para ser feito 

de forma mais 

suave e marcou 

um decrescendo no 

c-55 para finalizar. 

Trabalho em cima 

das dinâmicas 

textuais e revejo o 

que foi escrito nas 

estratégias de 

cunho textual do 

trabalho. Tento 

realizar as 

alterações 

necessárias. 

11ª Sessão 12ª Sessão 13ª Sessão 14ª Sessão 15ª Sessão 

Com pianista: 

obtivemos 

resultados 

satisfatórios. O 

pianista pede que 

as próximas 

sessões sejam 

feitas de memória. 

Nesta semana tive 

problemas de 

saúde e me limitei 

a rever as partes 

textuais. Repassei 

mentalmente o 

texto a fim de 

decorar. 

Mesmo trabalho 

realizado na 12ª 

Sessão. 

Com pianista: 

minha voz não 

estava 

respondendo bem, 

mas a parte textual 

estava bem 

memorizada. Não 

houve comentários 

do pianista. 

Com pianista: 

ensaio geral para o 

recital. Os 

resultados de 

Winds of May 

foram satisfatórios. 
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VII- Rain has fallen 

1ª Sessão 2ª Sessão 3ª Sessão 4ª Sessão 5ª Sessão 

Desenvolvimento 

das estratégias 

textuais. Foi 

utilizado um 

tempo de 40 

minutos que foram 

dedicados 

exclusivamente a 

isso. 

Continuação do 

estudo em cima 

das estratégias 

textuais. 

Não houve muitas 

repetições. 

Fiz marcações de 

passaggio, mas 

não obtive 

problemas técnicos 

nesta canção. 

Com pianista: a 

afinação do c-8 

estava baixa. O 

ritmo do c-14 e do 

c-26 estavam 

errados à entrada e 

tive dificuldades 

com a entrada do 

c-22. 

6ª Sessão 7ª Sessão 8ª Sessão 9ª Sessão 10ª Sessão 

Trabalhei em cima 

das deficiências 

apontadas pelo 

pianista e ouvi 

gravação da peça 

no youtube. 

Com pianista: 

todos os problemas 

apontados no 

último ensaio 

foram resolvidos. 

O trabalho desta 

canção foi somente 

no sentido de 

revisar tudo. 

Com pianista: 

focamos o trabalho 

no fraseado e 

dinâmicas. 

Trabalho em cima 

das dinâmicas 

textuais e revejo o 

que foi escrito nas 

estratégias de 

cunho textual do 

trabalho. Tento 

realizar as 

alterações 

necessárias. 

 

11ª Sessão 12ª Sessão 13ª Sessão 14ª Sessão 15ª Sessão 

Com pianista: 

novamente só 

revisamos. 

Nesta semana tive 

problemas de 

saúde e me limitei 

a rever as partes 

textuais. Repassei 

mentalmente o 

texto a fim de 

decorar. 

Mesmo trabalho 

realizado na 12ª 

Sessão. 

Com pianista: 

minha voz não 

estava 

respondendo bem, 

mas a parte textual 

estava bem 

memorizada. Não 

houve comentários 

do pianista. 

 

Com pianista: 

ensaio geral para o 

recital. Os 

resultados de Rain 

has fallen, foram 

satisfatórios. 

 

Foi definido o nível de dificuldade de cada peça com base no tempo que foi utilizado 

para resolver cada um dos passos vocais. Não foram feitos gráficos com o tempo para as 

estratégias de cunho textual, pois foi respeitado um limite de duas sessões de 40 minutos para o 

trabalho de texto nas duas primeiras semanas em todas as canções. 
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Além dos gráficos a serem apresentados, iremos debater o resultado geral dos ensaios 

analisados através do vídeo que foi gravado no recital. Os resultados serão avaliados no âmbito 

técnico e no âmbito interpretativo. 

Total de tempo aproximado dedicado ao estudo técnico e interpretativo do ciclo Joyce 

Songs, Op. 54 de Szymanowski: 

Tabela 11 – Total de tempo aproximado dedicado ao ciclo Joyce Songs, op.54 de Szymanowski 

Atividade Quantidade Total por canção Total em minutos Em horas 

Estratégias de 

cunho textual. 

Duas sessões de 40 

minutos por canção. 

80 min. Total geral de 560 

minutos dedicados às 

estratégias de cunho 

textual. 

9h20min. 

Ensaios com 

pianista. 

Ensaio 1: 120 minutos 

Ensaio 2: 100 minutos 

Ensaio 3: 100 minutos 

Ensaio 4: 100 minutos 

Ensaio 5: 100 minutos 

Ensaio 6: 120 minutos, 

Tempos variados 

por canção 

durante o ensaio. 

640min. dedicados a 

ensaios de canto e 

piano. 

10h40min. 

Estratégias 

vocais. 

7 sessões por canção com 

tempos variados de 20 a 

60 minutos por sessão. 

I: 200min. 

II: 170min. 

III: 210min. 

IV: 300min. 

V: 160min. 

VI: 190min. 

VII: 140min. 

1370min. dedicados ao 

estudo de estratégias 

vocais. 

22h50min. 

Tempo total aproximado dedicado ao ciclo: Em minutos: 2570min. 42h50min. 

Abaixo, será apresentado o tempo de estratégia vocal utilizado em cada sessão por 

canção na tabela e em seguida um gráfico comparativo de níveis de dificuldades de cada canção, 

utilizando como base o tempo que cada uma exigiu de preparação para que os objetivos técnicos 

e interpretativos fossem alcançados a contento pelo cantor 
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I s-1: 40min. s-2: 20min. s-3: 40min. s-4: 30 min s-5: 30min. s-6: 20min. s-7: 20min 

II s-1: 20min. s-2: 20min. s-3: 30min. s-4: 20min. s-5: 40min. s-6: 20min. s-7: 20min. 

III s-1: 30min. s-2: 20min. s-3: 40min. s-4: 60min s-5: 20min. s-6: 20min. s-7: 20min. 

IV s-1: 50min. s-2: 50min. s-3: 60min. s-4: 60min. s-5: 40min. s-6: 20min. s-7: 20min. 

V s-1: 20min. s-2: 20min. s-3: 30min. s-4: 20min. s-5: 30min. s-6: 20min. s-7: 20min. 

VI s-1: 30min. s-2: 20min. s-3: 40min. s-4: 40min. s-5: 20min. s-6: 20min. s-7: 20min. 

VII s-1: 20min. s-2: 20min. s-3: 20min. s-4: 20min. s-5: 20min. s-6: 20min. s-7: 20min. 

Tabela 12: Tempo detalhado por sessão de estratégias vocais de cada canção do ciclo. 

 

 

Gráfico 1 – Dificuldade de cada canção com base no tempo de preparação 

O gráfico abaixo tem como objetivo avaliar a performance musical do recital do dia 

13 de dezembro de 2017, analisando os vídeos gravados e determinando os resultados nas 

categorias: interpretação aliada ao contexto da obra, memorização do repertório, dicção, 

desenvolvimento técnico e expressão. 
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Gráfico 2 - Auto avaliação do Recital com base em gravação de vídeo 

 

No âmbito interpretativo, o recital teve excelentes avaliações. O estudo do texto em 

separado, utilizando as estratégias, se mostrou eficaz e produtivo. No âmbito vocal, pudemos 

perceber alguns erros de ordem técnica durante o recital, alguns relacionados à memória que 

fizeram o ritmo ficar irregular e outros relacionados à técnica, como o final da música My dove, 

my beautiful one.  

Em geral, as estratégias textuais foram um sucesso. As estratégias de 

desenvolvimento vocal também funcionaram em resolver a maioria dos problemas, inclusive do 

problema técnico ocorrido na música de número IV do ciclo, embora eu considere que seria 

preciso um tempo de recuperação maior para poder realizar o recital a contento. 
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CONCLUSÃO 

A oportunidade de trabalhar com música, especialmente ligando-a à literatura e voz 

foi uma experiência incrível. No decorrer da pesquisa, pudemos perceber a importância de 

conhecer o texto, entender um pouco sobre como estudar a parte textual das canções e de como 

preparar a performance com base neste conhecimento. 

Em um relato comovente em sua palestra, Evelyn Glennie
29

, uma das poucas 

percussionistas que conseguem manter uma carreira como concertista apesar da sua deficiência 

auditiva – toca com um virtuosismo e genialidade admirável –, nos diz que precisamos aprender 

a ouvir, a soltar a imaginação, a interpretar de fato. Interpretar é muito mais do que traduzir o 

que está escrito na partitura. No vídeo, podemos ver Evelyn “traduzindo” e “interpretando” o 

mesmo trecho de uma obra de arte. O resultado é extremamente diferente. E foi exatamente isto 

que este trabalho propôs: interpretar a canção em sua totalidade, não apenas na tradução, mas em 

seus significados e em sua narrativa, soltar a imaginação e alcançar a plateia.    

Ao mesmo tempo, o sentido de disciplina e respeito à arte me foi passado no decorrer 

desta pesquisa, além da disciplina para manter os objetivos e metas e respeito ao trabalho de tão 

grandes compositores; e, acima de tudo, respeito aos processos de aprendizado meu e de meus 

colegas e alunos. Acredito que isto define tudo, fazendo com que o objetivo seja alcançado. As 

sessões individuais e ensaios com o pianista foram marcados por altos e baixos, mas no final a 

disciplina e o respeito prevaleceram e formaram esta pesquisa. 

As estratégias mostraram-se eficazes e acreditamos que levar estas estratégias a 

outros repertórios podem melhorar o desempenho interpretativo dos cantores e pianistas que se 

dispuserem a segui-las. 

Saber um pouco mais da obra de James Joyce forneceu uma gama de conhecimentos 

e a pergunta de como ligar aquelas ideias à obra de Szymanowski. Acredito que os resultados da 

pesquisa mostram o quanto o conhecimento do contexto da obra e do texto foram úteis para o 

desenvolvimento da performance. 

                                                             

29
 Palestra disponível no site TED: “Evelyn Glennie mostra como ouvir” com legenda em português disponível. 

Acesso através da URL: https://www.ted.com/talks/evelyn_glennie_shows_how_to_listen/up-next?language=pt-br 
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 Szymanowski mal conhecia a obra de Joyce e ainda assim escreveu com tanta maestria 

estas canções. É interessante lembrar que ambos têm similaridades em suas vidas. Ambos foram 

criticados duramente pela crítica de sua época e ambos atraíram admiradores. Acredito que as 

palavras de Wightman (1982), fazendo um trocadilho com o texto presente nas canções, é o que 

reflete com mais clareza o meu sentimento sobre este trabalho. 

Aqui a essência da experiência, despojada de tudo que não é essencial, é 

expressa em termos que tornam muito clara a natureza transitória da felicidade 

humana. O amor decai, as folhas ficam espessas no caminho das memórias, 

um coração inquieto permanece: ainda assim Szymanowski e Joyce deixam a 

tristeza de lado e cantam o quanto o amor que passa é suficiente. Afinal, 

como o próprio Szymanowski disse no final do tempo: “O amor é a única coisa 

que vale a pena na vida... e, graças a Deus, eu tive muito disso!”
30

 

(WIGHTMAN, 1982, p.683, grifo nosso) 

É estranho que um compositor de tamanho talento seja pouco executado. Cesetti 

(2009) tece teorias do porquê o trabalho de Szymanowski não seja ainda tão conhecido como 

outros nomes de sua época. Esperamos que este trabalho contribua para a divulgação e 

valorização do nome de Szymanowski e seu indescritível talento, e que futuros trabalhos a 

respeito de sua música sejam realizados. 

 

 

 

 

 

                                                             

30
 Here the essence of experience, stripped of all inessentials, is expressed in terms that make all too clear the 

transitory nature of human happiness. Love decays, leaves lie thick upon the way of memories, an unquiet heart 

remains: yet Szymanowski and Joyce lay aside sadness and sing how love that passes is enough. After all, as 

Szymanowski himself said near the end of his time, “Love is the one thing that is worth anything in life…and, thank 

God, I‟ve had much of it”. (Tradução nossa, grifo nosso) 
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(Sem assunto)
Stefano Algieri, Prof.
Qui 28/12/2017, 21:32
Para:Kaio Morais <Kaionac@hotmail.com>;
Dear Mr. Morais,

Best greetings, and thank you for your Email.

Below, please find my responses to your December 28, 2017 enquiries. If I can be of any further assistance to you in your research, please feel
free to contact me. 

Should you publish my responses, kindly send me the reference publications.

Thank you.

Best wishes,
Stefano Algieri

Prof. Stefano Algieri
Voice Area Chair
Studio C-403
Schulich School of Music
McGill University
555 Sherbrooke Street West
Montreal, Quebec H3A 1E3
CANADA
Tel. 514-398-4535 Ext. 089601 (Studio)
Tel. 514-844-6578 (Residence)
EMail: stefano.algieri@mcgill.ca

Dear Professor Algieri,

My research is about how to better study a song, and what strategies can you apply. During my stay in Montreal I've learned a lot of valuable
information from your class, but I need that written in order to use it in my paper. So, I would like to ask you authorization to use that email in
my research, and ask you to answer if possible those questions below:

Q. How the head voice register and the chest voice register is used in bel canto?

A. The Art of Bel Canto is a term that can be used to define Classical Singing for the better part of five hundred years
within the Art of Classical Composition (Early Music, Baroque, Classical, Early Romantic, Romantic, Modern to present
day). The definition of Register (Head/Medium/Chest) has had different meanings over this vast span; as well,
depending on the Period and the author of the treatise, the number of actual Registers.

If we aim for the ideal and accept the premise that in order to produce a beautifully produced tone on a given note the
proper percentage of Head Voice and Chest Voice must be balanced. Moving from a given note to another, either higher
or lower, the percentages of Head Voice and Chest Voice must be adjusted in order to maintain balance: equal beauty
and evenness. Not unlike viol players, singers must tune and play at the same time.

Register simply means an Area in the vocal range in which one is singing. In the lower Area (Register) the singer
employs a higher percentage of Chest tone/lower percentage of Head tone, and adjusts proportionately on each
note towards the middle Area and towards the higher Area. Every properly sung tone, from the lowest to the highest,
has elements (percentages/proper balance) of Chest and Head Voice. 

A well-schooled voice has no noticeable Register nor Head/Voice. In a Master Singer, one cannot separate the Singer
from the Song.

Q. What is the Passaggio in Bel Canto?

A. In Bel Canto the term Passaggio is used to describe a Transition Area, a Passage, from one Area (Chest/Middle/Head)
to another. Depending on the author of a given treatise, there are differing opinions as to how many Passaggi there are,
and where they occur.

In essence, as I stated above, when a singer moves from one note to another, there is an adjustment to make in order to
allow for more or less, correct percentages, Chest/Head Voice to evenly blend the voice. Having said that, there are mini-
passaggi that are constantly occurring throughout a singer's range.

In the traditional sense, the Passaggio in Bel Canto has been defined as the Area between the Middle and Upper Register.
Understanding and proper implementation of the Passaggio is necessary in order to produce an even/well-schooled
voice, a voice where the Upper Register will blossom, and a voice that will remain healthy for as long as the body
remains healthy.
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What strategies do you usually apply on your students?

It is my belief that each Singer has a unique instrument, not unlike a fingerprint, and should be recognized accordingly.
Each Singer is an individual Spirit, and as a Teacher I attempt to be receptive and open to each an every Singer with
whom I am in contact.

If the definition of Singing is that it is something that a Singer 'must' do, an expression that cannot be put into spoken
words, as a Teacher my position is to help facilitate the process; this entails trying to understand the nature of the given
Singer, and through Technique help to facilitate the creative process, in essence, assist in giving birth.

What is important to have a good voice technique?

An understanding and implementation of the fundamentals of Bel Canto is essential for a healthy Vocal Technique. As
an 
instrument, a healthy mind/body/spirit is paramount as well as one's understanding of their own unique Spirit, their
own physical and spiritual voices.  

Inspiration is key, for it is the inspiration that creates the structure through which the Spirit, the Breath of Life, flows.
Understanding and implementation of the fundamental principles of Bel Canto is essential, i.e. Canta sul fiato,
chiaro/scuro, passaggio, poggia, emission, language, head/chest voice, intonation, agility, messa di voce, trill, et al.

Copyright © Stefano Algieri 2017

Thank you in advance for your help professor.

Sincerely,
Kaio Morais

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
Programa de Pós Graduação em Música - PPGMUS
Mestrado em Música
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