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Resumo: O presente trabalho aborda a voz lírica, especificamente no âmbito operístico, em duas 
diferentes abordagens técnicas históricas, quase excludentes entre si, e seus possíveis impactos durante 
a performance. Trabalharemos, durante nossa reflexão, com três conceitos-chave que buscam elucidar 
a abordagem técnica da voz durante a performance através da compartimentalização de seus principais 
fundamentos, sendo eles gola aperta, respiração e texto. Visando uma melhor compreensão da 
aplicação de tais conceitos na performance musical, permearemos, como forma de investigação, 
aspectos anatomofisiológicos, embasados em bibliografia e registros fonográficos selecionados. 
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Introdução 

Durante sua história, iniciada na Itália há cerca de quatro séculos, a ópera 
se consolidou como uma forma de arte plural, fruto da convergência da música, do 
teatro e da dança (RIDING; DUNTON-DOWNER, 2010, p. 15) e afirmou a voz lírica 
como uma das principais referências de expressão musical. Um exemplo está no termo 
cantabile, oriundo do verbo italiano cantare, cunhado no início do século XVIII1 e 
amplamente utilizado como recurso de expressão na música instrumental. Podemos, 
inclusive, associar à emoção gerada pelas vozes líricas o êxito do gênero operístico, 
como afirmado por Carolyn Abbate e Roger Parker: 

Exatamente por ser uma experiência tão difícil de se expressar com palavras, 
as emoções despertadas quando se ouvem as vozes da ópera podem ser 
imensamente poderosas e levar a sentimentos de devoção que pareceriam 
irracionais aos outros, os insensíveis à ópera. É importante ter essa extrema 
devoção em mente, porque sem isso a história da ópera e de como ela se 
comunica pode parecer inexplicável. (ABBATE; PARKER, 2015, p. 28). 

Somente a beleza das vozes, no entanto, não basta para sustentar todo um 
gênero. Conforme Reynaldo Hahn, a verdadeira beleza do canto lírico se consiste na 
perfeita união entre a melodia e o texto (HAHN, 1990 p. 27), confirmando a 
multiplicidade do gênero e revelando para o performer a necessidade adicional de um 
enfoque extramusical na construção da sua interpretação. Assim sendo, visando um 
melhor entendimento da importante relação entre a música e o texto para o canto 
lírico, subdividiremos esses dois aspectos em três conceitos: gola aperta, literalmente 
“garganta aberta”, respiração e texto. Em gola aperta e respiração, analisaremos 

                                                           
1 HARPER, Douglas. Cantabile (adj). In: Online Etymology Dictionary. 2001. Disponível em: 
<http://www.etymonline.com/index.php?term=cantabile%09&allowed_in_frame=0>. Acesso em: 
21/01/2016. 
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aspectos técnico-musicais e suas aplicações em duas diferentes abordagens técnicas de 
canto lírico, sendo elas a antiga escola italiana (BLOEM-HUBATKA, 2012) e a escola 
norte-americana (MILLER, 2004), iniciada por Henry Holbrook Curtis. No conceito 
texto, investigaremos a relação música-texto embasada no prévio estudo da técnica e 
seu impacto na concepção da performance do canto espressivo. 

Garganta aberta: uma breve descrição do mecanismo  

Ao longo da história, a técnica vocal2 vem sofrendo constantes adaptações 
às exigências estéticas de cada época e região geográfica. Uma particularidade da 
mudança ocorrida entre o final do século XIX e o início do século XX é o fato de existir 
ampla documentação, tanto bibliográfica quanto sonora. Não faremos juízo de valores 
em relação ao ideal estético proposto pelas diferentes abordagens técnicas. Evitaremos 
ao máximo, como proposto por Johan Sundberg, adotar “a terminologia vocal 
geralmente usada no contexto do ensino do canto, uma vez que os termos utilizados 
nesse contexto aparentemente não significam a mesma coisa para todos” 
(SUNDBERG, 2015, p. 21).  

De acordo com Manuel Garcia, importante professor de canto da antiga 
escola italiana e idealizador do laringoscópio, o “mecanismo empregado no canto é 
uma ação combinada de quatro conjuntos de órgãos [pulmões, laringe, faringe e órgãos 
da boca], os quais, embora atuem simultaneamente, possuem funções particulares e 
independentes” (GARCIA, 1924, p. 3)3. Os referidos órgãos constituem o sistema 
fonador, composto, em definição de Sundberg, em três partes: “o sistema respiratório, 
as pregas vocais e as cavidades de ressonância, que incluem as cavidades do trato vocal, 
a cavidade nasal e outras cavidades da face” (SUNDBERG, 2015, p. 25). Portanto, 
podemos concluir, a partir da afirmação de Sundberg de que “as propriedades da voz 
dependem em parte das características morfológicas do sistema fonador, e, em parte, 
do modo como ele é utilizado” (SUNDBERG, 2015, p. 21), que, apesar de gerada na 
laringe, onde estão situadas as pregas vocais, a voz sofre influência de todo um sistema 
até tomar sua forma final (CURTIS, 1914, p. 15). 

Por ora, atribuiremos o conceito de garganta aberta a aspectos fisiológicos 
da laringe, especificamente na atividade da sua musculatura extrínseca, cientes de que 
para a produção efetiva da voz, são necessárias contrações, em conjunto, dos músculos 
laríngeos intrínsecos e extrínsecos (PETER; PINHO, 2001, p. 171), sendo a 
musculatura extrínseca responsável pelos movimentos das cartilagens laríngeas e a 
musculatura intrínseca responsável pelos ajustes mais finos das pregas vocais (PETER; 
PINHO, 2001, p. 166). Corroboramos nossa atribuição no fato de os músculos infra-
hióideos (esternotireóideo, esternoióideo, tireoióideo e omoióideo) serem os 
responsáveis pelo abaixamento de toda a estrutura laríngea e pela ampliação da região 
glótica (o espaço entre as pregas vocais é chamada glote)4, sendo o esternotireóideo o 
músculo de maior atuação na expansão da região glótica e agindo como fixador da 
laringe, prevenindo sua elevação durante o canto (PETER; PINHO, 2001, p. 171).  

Com base nos fatos supracitados, podemos afirmar que a garganta aberta 
é uma referência direta ao abaixamento da laringe e, por consequência, à ampliação da 
região glótica, direcionando-nos para uma breve análise do Tratado Completo sobre a 

                                                           
2 Consideraremos “técnica vocal” como o estudo e a forma de utilização do aparato vocal. 
3 “The mechanism employed in singing is the combined action of four sets of organs [the lungs, the 
larynx, the pharynx and the organs of the mouth], which, though they act simultaneously, have each 
their peculiar and independent functions”. Tradução nossa, a menos que explicitado. 
4 “The space between the two halves of the valve [vocal folds] is called the glottis”. (VENNARD, 1967, 
p. 37). 
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Arte do Canto5, de Manuel Garcia (Fig. 01), no qual, dentre inúmeros conceitos 
trabalhados (como a definição de registros vocais), é abordada a importância do 
posicionamento da laringe e seus impactos na emissão vocal. Observa-se que grande 
parte das ideias contidas nessa obra ainda é válida (AUSTIN, 2010, p. 213). 

 

Fig. 1 – Ilustração de Manuel Garcia utilizando o laringoscópio (GARCIA, 1894, p. v). 

Último grande professor da antiga escola italiana (BLOEM-HUBATKA, 
2012, p. 7), Garcia, reconhecido pelo alto nível artístico e de habilidade técnica obtidos 
pelos seus alunos, combina em seu Tratado as tradições do bel canto (termo 
primeiramente usado em referência ao soprano Adelina Patti)6 com a pesquisa 
científica (PASCHKE, Donald V. In: GARCIA, 1984). Para Garcia, o objetivo do estudo 
do canto é tornar a voz impecável na sua entonação, firme, vigorosa, flexível, extensa e 
livre de falhas. Também é imprescindível ensinar ao aluno a arte da fraseologia 
musical, de forma a familiarizá-lo com diferentes estilos e desenvolver sua 
expressividade (GARCIA, 1894, p. 1).  

Acerca da construção da voz durante o estudo, Garcia adverte, em um 
primeiro momento, sobre o caráter extremamente danoso de se treinar vozes graves 
como agudas, afirmando que o estudo deve desenvolver as qualidades naturais da voz, 
sem alterar sua extensão natural (GARCIA, 1984, p. 6). Toda voz, segundo Garcia, é 
naturalmente composta por três registros (registro de peito, registro médio7 e registro 
de cabeça), descritos como  

Uma série de sons consecutivos e homogêneos, do grave ao agudo, produzida 
pelo desenvolvimento de um mesmo mecanismo, cuja natureza se difere 
essencialmente de uma outra série de sons igualmente consecutivos e 
homogêneos, produzida por outro mecanismo. Todos os sons pertencentes a 
um mesmo registro são, por consequência, de mesma natureza, 

                                                           
5 Traité Complet de l’Art du Chant. Paris: Brandus et Cie., 1840. 
6 “[...] indeed the term bel canto was first generally used in connexion with her [Adelina Patti] singing”. 
(SCOTT, 1977, p. 21). 
7 Manuel Garcia, por julgar o registro médio mais velado em relação aos demais, utiliza a denominação 
falsetto ou fausset nas primeiras edições de suas obras. Ex.: GARCIA, 1847. 
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independentemente das modificações de timbre e de energia sonora que 
possam ocorrer. (GARCIA, 1847, p. 6)8. 

O registro de peito, equivalente à região grave da voz, possui maior poder 
sonoro em relação ao registro médio, requerendo maior contração das pregas vocais, 
facilmente obtida pela fonação da vogal [i]; enquanto o registro médio, correspondente 
à região central da voz, é considerado o mais velado dos três registros, despendendo 
maior quantidade de ar. O registro de cabeça (voz mista ou mezzo petto, para as vozes 
agudas masculinas) refere-se à região aguda da voz (GARCIA, 1856, p. 6). 

Manuel Garcia sugere o treinamento da voz a partir do desenvolvimento do 
registro de peito, avançando para os outros registros gradualmente. Garcia também 
frisa que tanto o registro de peito quanto o registro médio devem ser emitidos com toda 
a energia possível de forma a equalizar e aprimorar o rendimento da voz em sua 
extensão (GARCIA, 1924, p. 8). O mesmo método de desenvolvimento vocal também é 
proposto por William Shakespeare, tenor e pedagogo inglês, em sua obra The Art of 
Singing (1909): 

O quão alto alguém deve cantar no registro de peito? O máximo que puder 
com a garganta aberta e com a respiração sob controle; o máximo que puder 
com liberdade de língua e mandíbula; o máximo que conseguir emitir uma 
nota sem quebrá-la e continuar a manter o legato de uma nota para qualquer 
outra. (SHAKESPEARE, 1909, p. 33)9. 

Após submeter a voz às distinções de registros, Garcia identifica variados 
timbres formados pelo sistema fonador, destacando dois deles como os de maior 
relevância: o timbre claro (timbre clair), configurado pelo não abaixamento da laringe, 
e o timbre escuro (timbre sombre), configurado pelo abaixamento da laringe (GARCIA, 
1847, p. 9-10). O timbre claro será favorecido pelas vogais [a], [ɛ] e [ɔ], abertas à 
l’italienne, enquanto as vogais [e] e [o] fechadas à l’italienne e a vogal [u] auxiliarão na 
realização do timbre escuro. Quanto à emissão das vogais, Garcia sugere o golpe de 
glote (coup de la glotte), ou seja, o ataque preciso e claro do som vocal10, semelhante 
ao ato de tossir de forma quase que imperceptível, e beneficiado pela emissão das 
vogais [a] e [e] à l’italienne. Em relação aos registros, os timbres suscitam os seguintes 
efeitos (GARCIA, 1984, p. 30-32): 

 

1. O timbre claro confere “brilho” (intensidade) ao registro de peito, 
enquanto o timbre escuro aumenta a penetração e o volume (não a 
força ou a intensidade) desse registro. Porém, em exagero, o timbre 
claro torna o registro de peito “esganiçado”, enquanto o timbre 
escuro abafa o som; 

2. O efeito de ambos os timbres no registro médio é semelhante, porém 
menos acentuado que no registro anterior;  

                                                           
8 “Par le mot registre, nous entendons une série de sons consécutifs et homogènes allant du grave à 
l’aigu, produit par le développement de même principe mécanique, et dont la nature diffère 
essentiellement d’une autre série de sons également consécutifs et homogènes, produits par une autre 
principe mécanique. Tous les sons appartenant au même registre sont, par conséquent, de la même 
nature, quelles que soient d’ailleurs les modifications de timbre ou de force qu’on leur fasse subir”. 
(GARCIA, 1847, p. 6). 
9 “How high may one sing in this register [chest]? As far as one can with the throat open and the breath 
well under control; as far as one can in unconscious freedom of tongue and jaw; as high as one can 
start the note unerringly and proceed in a legato style from one note to any other”. 
10 Ataque brusco: quando a adução das pregas vocais precede a passagem de ar durante a emissão sonora 
(MILLER, 1986, p. 3). 
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3. No registro de cabeça, deve predominar o timbre escuro, de forma a 
manter a sua emissão “pura” e “límpida”, equiparando-o ao som de 
uma harmônica. 

 

Expostas, embora de forma resumida, as bases da concepção técnica e da 
abordagem no ensino da voz propostas por Garcia, percebemos seu enfoque no 
detalhamento do mecanismo e como sua modificação impacta na produção dos sons 
vocais, mostrando-se uma valiosa ferramenta para os professores e performers que 
pretendem obter, através do estudo da fisiologia vocal, um maior controle técnico da 
emissão, tanto nas qualidades do timbre quanto do rendimento vocal. William 
Vennard, em Singing: the Mechanism and the Technic (1967), também recomenda 
métodos diretos de abordagem técnica do canto lírico, ressaltando a necessidade de o 
professor possuir amplo conhecimento científico, na seguinte citação: 

É verdade que o canto pode ser ensinado inteiramente pelo abstrato [...], mas 
eu não escapo da convicção de que, por muitas vezes, métodos mais diretos 
produzem resultados melhores e mais rápidos. Também há o fato de que 
estamos na era da ciência, e muitos alunos farão perguntas que merecem 
respostas. O professor é como o pai que é questionado pelo filho sobre os 
“fatos da vida”. O momento de falar “Você ainda é muito jovem para saber” 
ficou no passado. [...] Ele [o professor] deve ler vários dos excelentes livros 
disponíveis sobre acústica. (VENNARD, 1967, p. 1)11. 

Tal pensamento também é compartilhado por Daniela Bloem-Hubatka, que 
justifica a importância da fundamentação técnica baseada nas ações fisiológicas nos 
benefícios expressivos que podem ser obtidos pelo performer através dessa 
abordagem, frente à abordagem subjetiva (BLOEM-HUBATKA, 2012, p. 10), cujo 
teórico de maior relevância foi o Dr. Henry Holbrook Curtis, foniatra do Metropolitan 
Opera de Nova York, inventor do tonógrafo e forte opositor ao método de Garcia 
(BLOEM-HUBATKA, 2012, p. 68). 

Em sua proposta, Dr. Curtis, contestando grande parte dos estudos de 
Garcia, inaugura o ensino da voz guiado pelas sensações de vibração das cavidades de 
ressonância faciais, como exposto no prefácio do seu principal tratado Voice Building 
and Tone Placing: Showing a New Method of Reliefing Injured Vocal Cords by Tone 
Exercises (CURTIS, 1914): 

O autor está, há um longo tempo, convencido de que são muitas as falácias 
obtidas por teorias como os chamados “registros” da voz humana, assim como 
os absurdos das deduções sobre o modo de vibração das cordas vocais, feitas 
por fotografias tiradas durante a emissão vocal. A teoria do autor, de que os 
sons harmônicos introduzidos pelo método correto de colocação das notas nos 
ressoadores faciais induzem um novo plano de vibrações das cordas vocais, foi 
validada pela recente pesquisa com o estroboscópio pelo Professor Oertel, de 
Munique. (CURTIS, 1914, p. vi)12. 

                                                           
11 “It is true that singing can be taught entirely by abstract [...], but I cannot escape the conviction that 
many times more direct methods bring quicker and better results. There is also the fact that this is the 
age of Science, and many students are going to ask questions which deserve answers. The teacher is 
like the parent who is questioned by a child about the ‘facts of life’. The day of saying, ‘You are too 
young to know’, is past. [...] He [the teacher] should read several of the excellent books available on 
acoustics”. 
12 “The author has for a long time convinced of the many fallacies which have obtained in the theories 
as to the so-called ‘registers’ of the human voice, and the absurdities of the deductions as to the manner 
of vibration of the vocal cords, made from photographs taken during tone production. The writer’s 
theory, that the overtones introduced by the proper method of placing tones in the facial ressonators 
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Para explicar a emissão sonora, Curtis classifica a voz humana em quatro 
registros (registro de peito, registro médio, registro de cabeça e registro de falsetto13) 
e, para justificar sua teoria de que as notas emitidas não são geradas somente pelas 
pregas vocais, mas também pela coluna de ar presente no tubo vocal e nas cavidades 
de ressonância, compara a laringe a um instrumento de palheta: 

Os sons vocais não são sempre resultado somente da vibração das pregas 
vocais impactadas pelo ar, mas das vibrações da coluna de ar presente no tubo 
vocal e nas cavidades de ressonância. Percebemos que quanto mais perfeita a 
utilização das cavidades de ressonância do aparelho vocal, mais facilmente a 
coluna de ar se subdividirá e mais rica será a voz nos seus harmônicos. A 
produção da voz na laringe humana é similar à combinação da produção 
sonora nos instrumentos de palheta [...], com as pregas vocais representando 
a palheta. A garganta, boca, e as cavidades acima auxiliam na produção dos 
sons do mesmo modo que os espaços ocos desses instrumentos. (CURTIS, 
1914, p. 116-117)14. 

Ainda sobre a emissão, Henry Curtis desenvolve oito axiomas (CURTIS, 
1914, p. 139-140), sendo cinco deles, por serem totalmente contrastantes com a 
primeira abordagem aqui analisada, de grande importância para nossa reflexão: 

 

1. Deve-se cantar com mínimo possível de esforço15; 

2. Nenhuma contração muscular externa excessiva deve interferir com 
o movimento natural da laringe durante a fonação16; 

3. Deve-se permitir que as notas ressoem em todas as cavidades 
acústicas naturais, de forma a serem complementadas pelos 
harmônicos17; 

4. Os músculos intrínsecos da laringe devem ser treinados para que o 
atrito entre as pregas vocais não seja possível18; 

5. Os músculos da face e do pescoço não devem se contrair durante a 
fonação19. 

Para a realização dessas proposições, Dr. Curtis afirma que o “golpe de glote 
é a morte da voz, nascido da ignorância e que, ensiná-lo ou permitir sua continuidade, 

                                                           
induce a new plan of vibration of the vocal cords, has been verified by the recent investigation with 
stroboscope by Professor Oertel, of Munich”. 
13 Diferentemente de Garcia, que considera falsetto o registro médio da voz, Curtis utiliza o termo 
falsetto para se referir à região acima do registro de cabeça. “In very highly trained voices, moreover, a 
fourth register or falsetto may be developed which has always a beautifully clear, birdlike quality”. 
(CURTIS, 1914, p. 117). 
14 “The tones are not always the result of the vibrations of cords themselves imparted to the air, but of 
the vibrations of the air column in the vocal tube and resonating cavities. And so we find that the more 
perfect the management of the resonating cavities in the vocal apparatus, the more readily the air 
column is subdivided and the richer the voice becomes in overtones. The production of tone in the 
human larynx is similar to a combination of tone production in reed instruments [...], the vocal cords 
of the larynx taking the place of the [...] reed in reed instruments. The throat, mouth, and the cavities 
above assist in the formation of tone in the same way as do the hollow space in these instruments”. 
15 “Singing should be done with the least possible effort”. 
16 “No excessive external muscular contraction should interfere with the natural play of the thyroid 
and cricoid cartilages (the larynx) during tone production”. 
17 “In exit the tone should be allowed to resonate in all the natural acoustic cavities and attain its 
greatest complement of overtones or harmonics”. 
18 “The intrinsic muscles of the larynx should be so trained that attrition of the cords becomes an 
impossibility. 
19 “The facial muscles and the muscles of the neck should not involuntarily contract during tone 
production”. 
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é uma atitude criminosa” (CURTIS, 1914, p. 159)20, sugerindo vocalizes iniciados com 
as consoantes [m] e [h], induzindo ao ataque soproso21, de modo a direcionar a emissão 
para os ressoadores da face (chanter dans le masque). Por fim, decreta que a voz deve 
ser treinada trazendo o registro de cabeça ao limite inferior da extensão vocal 
(CURTIS, 1914, p. 170), pois o registro de peito arruinará a voz de quem utilizá-lo 
(CURTIS, 1914, p. 162). 

As ideias de Curtis obtiveram maior divulgação através do tenor polonês 
Jean de Reszke, importante cantor ao final do século XIX e influente professor no início 
do século XX, e do soprano alemão Lilli Lehmann (BLOEM-HUBATKA, 2012, p. 69). 
Em seu livro Meine Gesangskunst, Lehmann, além de divulgar e estimular essa 
abordagem técnica (LEHMANN, 1924, p. 42), descarta a necessidade do estudo da 
fisiologia (LEHMANN, 1924, p. 18) e insere um “capacete” de sensações (Fig. 2) que 
deverá guiar a emissão do performer. 

 

Fig. 2 – “Capacete” de sensações proposto por Lilli Lehmann (LEHMANN, 1924, p. 44). 

Richard Miller, autor de inúmeras obras referentes à escola americana, 
transita entre ambas as abordagens, expondo a inviabilidade do ensino por cinestesia, 
tendo em vista as diferenças anatômicas entre os indivíduos (MILLER, 2004, p. 81), 
porém afirmando que, na voz, não devem ser feitas divisões em registros e que o 
“mecanismo leve”, ou seja, o registro de cabeça, deve ser predominante.  

Embora contrastantes entre si, ambas as abordagens técnicas são adotadas 
por diferentes performers e professores de destaque internacional, como expostas em 
entrevistas feitas por Harriette Browe (1920) e James Francis Cooke (1921), no início 
do século XX, e Jerome Hines (1995), na década de 1980. Do início do século XX, 

                                                           
20 “The shock, or coup de glotte, is death to the voice; it is born of ignorance, and to teach or allow its 
continuance is crime”. 
21 Ataque soproso: quando a passagem de ar precede a adução das pregas vocais na emissão sonora 
(MILLER, 1986, p. 3). 
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dentre os adeptos da técnica de Curtis, destacamos o soprano norte-americano Anna 
Case, que tenta descrever sua emissão baseada na cinestesia, justificando que “é algo 
muito difícil de ser descrito com palavras; as sensações devem ser experimentadas ao 
cantar” (BROWER, 1921, p. 121)22; e, remetendo à antiga escola italiana, dispomos das 
observações de Pasquale Amato, barítono italiano, que descreve seu processo de 
aprendizagem utilizando a técnica dessa escola (COOKE, 1921, 40-43). Consideramos 
de grande relevância citar as entrevistas concedidas pelos soprani Licia Albanese e 
Rosa Ponselle, e pelos tenores Franco Corelli e Luciano Pavarotti, ao baixo americano 
Jerome Hines, nas quais o termo open throat (garganta aberta) é explicitamente 
reconhecido como o abaixamento da laringe (HINES, 1995, p. 21, 59-60, 219-220, 253-
254), principalmente na região aguda da voz, tal como proposto por Manuel Garcia. 

A respiração como recurso técnico e expressivo 

Do ponto de vista da anatomofisiologia, podemos definir respiração como 
o processo de troca de gases (oxigênio e dióxido de carbono) necessário para a 
sobrevivência do indivíduo, constituído pelos processos de inspiração e expiração. 
Esse processo, causado pela diferença de pressão atmosférica entre os pulmões e o 
ambiente externo, e controlado pelos músculos intercostais, abdominais e, 
principalmente, pelo diafragma (SUNDBERG, 2015, p. 51-53), exercendo influência 
direta na glote.  

No canto lírico, a ideia de respiração está essencialmente relacionada com a 
noção de apoio, que “faz referência à sensação de ‘suporte’ dos músculos respiratórios 
para a atividade fonatória. Em termos fisiológicos, o apoio parece estar associado ao 
controle apropriado da pressão subglótica” (SUNDBERG, 2015, p. 299). Em Hints on 
Singing (1894), Garcia, quando questionado sobre como deve ser feita a respiração, 
explica que 

No primeiro impulso de se emitir um som, o diafragma se contrai, o abdome 
se projeta levemente para fora, e o fôlego é introduzido pelo nariz, pela boca 
ou por ambos simultaneamente. Durante essa inspiração parcial, chamada 
abdominal, as costelas não se movem, nem se atinge a capacidade pulmonar 
total, que para ser obtida deve o diafragma se contrair completamente. 
Então, e somente então, as costelas se expandem, enquanto o abdome é 
puxado para dentro. Essa inspiração – na qual os pulmões têm livre ação em 
todos as direções – quando completa, é chamada torácica ou intercostal. 
(GARCIA, 1894, p. 4)23. 

Para Henry H. Curtis, a respiração ideal, ilustrada na Fig. 03, se dá pela 
elevação do peito, que deverá se manter fixo durante todo o processo, a contração do 
diafragma, a expansão das costelas e na contração do abdome, acrescentando que essa 
forma de respiração, favorece a formação de harmônicos das cavidades de ressonância 
e a execução de trechos de grande dificuldade técnica (CURTIS, 1914, p. 63-69). Garcia 
também condena a respiração escassa, apressada, excessivamente ruidosa ou com 

                                                           
22 “It is something very difficult to put into words; the sensations have to be experienced, when making 
the tones”. 
23 “In the first attempt to emit a sound, the diaphragm flattens itself, the stomach slightly protrudes, 
and the breath is introduced at will by the nose, by the mouth, or by both simultaneously. During this 
partial inspiration, which is called abdominal, the ribs do not move, nor are the lungs filled to their 
full capacity, to obtain which the diaphragm must and does contract completely. Then, and only then, 
are he ribs raised, while the stomach is drawn in. This inspiration – in which the lungs have their free 
action from side to side, from front to back, from top to bottom – is complete, and is called thoracic or 
intercostal”.  
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elevação dos ombros, recomendando que a inspiração seja lenta e profunda (GARCIA, 
1894, p. 3-4). 

 

Fig. 3 – Respiração inferior costal (CURTIS, 1914, p. 65). 

Todavia, devemos considerar que a respiração não é “apenas uma 
necessidade física, não somente sustenta o som e controla suas proporções, mas 
oferece ao cantor um dos mais importantes meios de expressão” (HAHN, 1990, p. 56)24. 
Por meio da respiração, igualmente referida como instrumento expressivo por Garcia 
(1847, p. 51), é possível o controle da agógica, das articulações, das dinâmicas e dos 
gestos vocais (como os risos, os soluços e os suspiros). Reynaldo Hahn explica como a 
respiração, no canto lírico, impacta na interpretação musical e do texto literário: 

Por meio de interrupções praticamente imperceptíveis ou, ao contrário, com 
longas pausas, as palavras devem ser harmoniosamente agrupadas, de forma 
que os sentimentos se manifestem em sua maior e mais efetiva força.  Esses 
sentimentos são possibilitados pela respiração. Uma frase pode ser proferida 
em uma única respiração, sem interrupções, enquanto outra pode ser dividida 
em partes de diferente duração. Uma palavra pode ser realçada, enfatizada, 
apresentada isoladamente, enquanto outra palavra, ao contrário, pode 
escapar, desaparecer nas sombras, desaparecer no nevoeiro da respiração. 
Uma respiração pode ser quase imperceptível para o ouvinte; outra pode ser 
óbvia, fortemente marcada, quase ruidosa, como demandar a expressão. O 
gosto e a personalidade de cada um que determinará tudo isso. (HAHN, 1990, 
p. 56-57) 25. 

                                                           
24 “I have already mentioned that the breathing is not only a physical necessity, it not only sustains the 
sound and controls its proportions, but it also offers singers a very important means of expression”. 
25 “[...] through sensitive, hardly noticeable interruptions, through scarcely perceptible or, on the 
contrary, extended pauses, words must be harmoniously grouped and balanced, gathered in diverse 
clusters that make feeling manifest, that grant descriptions its full and effective force. It is a breathing 
that bring all this about. One phrase must be uttered in a single outflow, without the sligthest 
interruption; another must be broken up systematically or irregularly, divided into parts of different 
lengths. One word must be highlighted, emphasized, presented in isolation, while another word, on the 
contrary, must slip away, fade into shadow, disappear in the haze of the breath. One breath must be 
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Outrossim, Manuel Garcia, em sua explanação acerca da arte de frasear26, 
atribui à respiração, devido à sua intrínseca relação com a fraseologia musical, a função 
de regular o tempo no canto, trazendo as ideias de repouso e movimento à melodia 
(GARCIA, 1847, p. 18). Ainda sobre a art de phraser, Garcia expressa a importância do 
tempo para a expressão musical por meio de uma citação de Anna-Maria Celloni: “O 
tempo é a alma da música” 27; e  indica que, sendo o tempo encarregado de dar 
regularidade, firmeza e unidade à música, sua irregularidade confere maior variedade 
e interesse à performance (GARCIA, 1847, p. 22), sendo o temps dérobé (tempo 
rubato) o de maior contribuição para as mudanças de caráter expressivo no canto 
(GARCIA, 1847, p. 24). Entretanto, também é citado que se “empregado sem 
discernimento e com pieguice, o tempo rubato pode destruir o equilíbrio da melodia” 
(GARCIA, 1847, p. 25)28. Stephen Austin, em seu artigo “On Time” with Manuel 
Garcia, resume como o tempo rubato deve ser empregado no canto: 

Para que o tempo rubato seja perceptível no canto, os acentos e o andamento 
do acompanhamento devem ser mantidos; sobre esse plano constante, todas 
as alterações feitas pelo cantor se destacarão e alterarão o caráter de certas 
frases. Movimentos de accelerando e rallentando requerem que a voz e o 
acompanhamento ajam em conjunto; enquanto o tempo rubato somente 
permite liberdade à voz (AUSTIN, 2010, p. 214)29. 

O texto como intérprete da voz 

Retornando à ideia de que a ópera é uma forma de arte múltipla, 
abrangendo o teatro além da música, e cientes de que a voz, seu principal instrumento, 
possui uma ampla variedade de recursos de expressão musical, como a diversidade 
tímbrica em virtude da utilização do mecanismo e a flexibilidade de tempo 
proporcionada pela respiração, observaremos, ainda tomando como referência o 
tratado de Garcia, como tais recursos, associados ao texto, podem valorizar a 
interpretação vocal. Jean-Jacques Rousseau, no Ensaio sobre a origem das línguas, 
indica como a música e a palavra mantêm seu estreito vínculo expressivo, utilizando 
tais recursos, desde a sua origem: 

Com as primeiras vozes formaram-se as primeiras articulações ou os 
primeiros sons, segundo o gênero das paixões que ditavam estes ou aqueles. 
A cólera arranca gritos ameaçadores, que a língua e o palato articulam, porém 
a voz da ternura, mais doce, é a glote que modifica, tornando-a um som. 
Sucede, apenas, que os acentos são nela mais frequentes ou mais raros, as 
inflexões mais ou menos agudas. Assim, com as sílabas nascem a cadência e 
os sons: a paixão faz falarem todos os órgãos e dá à voz todo o seu brilho; desse 
modo, os versos, os cantos e a palavra têm origem comum. [...] A princípio não 
houve outra música além da melodia, nem outra melodia que não o som 
variado da palavra; os acentos formavam o canto, e as quantidades, a medida; 
falava-se tanto pelos sons e pelo ritmo quanto pelas articulações e pelas vozes. 
Segundo Estrabão, outrora dizer e cantar eram o mesmo, o que mostra, 

                                                           
imperceptible to the listener; another must be obvious, strongly marked, almost noisy, as expression 
demands. It is one’s taste and personality that determine all this”. 
26 Art de phraser (GARCIA, 1847). 
27 “Il tempo è l’anima della musica”. 
28 “Employé sans discernement er avec affectation, le tempo rubato aurait pour effect de détruire 
l’équilibre et de tourmenter la mélodie”. 
29 “To make tempo rubato perceptible in singing, the accents and time of an accompaniment should be 
strictly maintained; upon this monotonous ground, all alterations introduced by a singer will stand 
out in relief, and change the character of certain phrases. Accelerando and rallentando movements 
require the voice and accompaniment to proceed in concert; whereas, tempo rubato, allows liberty to 
the voice only”. 
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acrescenta ele, que a poesia é a fonte da eloquência. (ROUSSEAU, 1987, p. 
186-187). 

Notamos, portanto, a presença, no gênero operístico, de duas instâncias 
interpretativas, nas quais o performer, através da voz, conduzida pelo texto literário, 
desenvolve sua interpretação musical. Será a partir do texto que serão descobertas as 
nuances que a música comporta (GARCIA, 1847, p. 50). Para ilustrar, citamos Carla 
Gavazzi, soprano italiano fortemente associado ao verismo, que, quando entrevistada 
no documentário Opera Fanatic (ZUCKER, 2000), afirma que entre a música e o texto 
deve haver um equilíbrio, demonstrando possibilidades contrastantes, em curtas 
frases das óperas Tosca, de Giacomo Puccini, e La Traviata, de Giuseppe Verdi, porém 
com a prevalência da interpretação do texto sobre a música. Tal acepção também é 
afirmada por Reynaldo Hahn, que realça a primazia expressiva das palavras sobre a 
música no seguinte trecho: 

Frequentemente, são as palavras que dão origem à música, as palavras que a 
conceberam na mente do músico. As palavras inspiraram imagens ao 
compositor, despertaram sentimentos, e esses sentimentos e imagens, por sua 
vez, deram origem a um determinado grupo de sons. Esse grupo de sons 
constitui a cena ou o excerto a ser interpretado pelo cantor. Pode ser que o 
excerto, mesmo sem as palavras, possua o poder da evocação, uma vez que 
está impregnado do significado das palavras, uma vez que existe somente por 
causa das palavras. Mas essas palavras geradoras, ouvidas juntamente à 
música que inspiraram, conferem à música uma força adicional, aumentando 
consideravelmente seu poder descritivo e, acima de tudo, clarificando seu 
sentido. (HAHN, 1990, p. 171)30. 

A relação texto-música é ainda mais explícita quando confrontamos o final 
do quinto ato da ópera Don Quichotte, de Jules Massenet, nas interpretações, 
registradas em fonogramas, dos baixos Feodor Chaliapin31 e Vanni Marcoux32, 
criadores do papel-título em 1910 e 1914 respectivamente, com a partitura. No referido 
trecho (Fig. 4), Dom Quixote, alucinando imediatamente antes do findar de sua vida, 
se despede da sua amada Dulcineia. Pelo fato de o personagem estar profundamente 
debilitado fisicamente, a melodia de Massenet, através de frases curtas e longas pausas, 
é bem-sucedida na representação. Todavia, é explícito o forte apelo emocional do 
trecho, cuja voz da personagem Dulcineia se faz presente, ao fundo, se despedindo com 
seu leitmotiv. 

Ao seguir o texto musical mais fielmente, Vanni Marcoux mantém sua 
interpretação quase a tempo, fazendo uma breve respiração entre “qui” e “m’attend” 
acrescida de um pequeno rallentando e explicitando a morte do personagem por um 
leve suspiro final. Por adotar uma emissão de timbre claro e com dinâmica em piano, 
Marcoux transmite a ideia de uma morte suave e tranquila. Em outra abordagem, mais 
direcionada para o texto literário, Feodor Chaliapin, quase declamando o texto, 
interfere na melodia, alterando e acrescentando notas e modificando o ritmo. Sua 

                                                           
30 “Most often, its is the words that gave rise to the music, the words that gave it birth in the mind of 
the musician. The words suggested images to the composer, they awakaned feeling in him, and these 
feelings and images in turn gave birth to a particular group of sounds. The group of sounds came a 
constitute the scene or the the selection that the singer performs. It could be that the selection, even 
without the words, possesses the power of evocation, since it is suffused with the meaning of the words, 
since it exists only because of the words. But those generative words, heard at same moment as the 
music they inspired, confer on the music an additional force, increase its descriptive power tenfold 
and, above all, make its meaning crystal-clear”. 
31 Fonograma registrado em 7 de abril de 1927 CVE 38334/5-1 (Victor 6693). 
32 Fonograma registrado em 1934 HMV DA 4857 (OPG 1650-1, 1649-1). 
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escolha dinâmica é predominantemente forte, executada com soluços e respirações 
bruscas, com um forte gemido após a última nota, explicitando o sofrimento do 
personagem ao morrer. 

 

Fig. 4 – Trecho final do quinto ato da ópera Don Quichotte (MASSENET, 1910, p. 243). 

No exemplo apresentado, apesar das diferentes escolhas interpretativas 
tomadas pelos performers, é notável que o texto literário induz em ambos os 
intérpretes o uso de recursos vocais, mesmo que considerados “desagradáveis”, alheios 
à partitura, a qual não apresenta indicações dos recursos expressivos a serem adotados. 
Vemos, então, que o texto literário abandona sua posição coadjuvante e passa a exercer 
uma função central na construção da interpretação, permitindo que a individualidade 
expressiva do performer se manifeste, por seu intermédio, na música (GARCIA, 1847, 
p. 50).  

Considerações finais 

Observamos, ao decorrer desse trabalho, duas abordagens técnicas da voz 
lírica, não somente contrastantes em suas premissas, mas referentes a dois padrões 
estéticos distintos (FARAH; NEVES, 2012, p. 299). Contudo, ambas as perspectivas 
técnicas colimam, através do estudo do mecanismo, o domínio expressivo-musical do 
cantor. Também é notável a extrema relevância da variedade sonora durante a 
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performance vocal, de forma a coadunar a relação texto-música, e, consequentemente, 
favorecer a apuração da expressividade musical. Nesse aspecto, podemos citar uma 
desvantagem, de acordo com Richard Miller, quanto à abordagem expressiva da escola 
americana: 

Há também a crítica europeia de que o cantor americano dá maior atenção à 
produção da voz do que aos outros aspectos igualmente importantes da 
performance. A congruência tímbrica do típico cantor americano incomoda 
alguns ouvidos europeus. A uniformidade da voz é encarada como uma falta 
de refinamento interpretativo, e uma negligência à coloração da voz. Um 
comentário comum é que não há espaço para ousadias artísticas na 
abordagem americana da performance vocal. [...] Na melhor das hipóteses, o 
ideal vocal americano permite que um cantor possa executar uma ampla 
variedade de estilos, dando uma completa liberdade para a realização de 
fatores artísticos e interpretativos. Na pior das hipóteses, pode ser desprovido 
de imaginação e tedioso. (MILLER, 2004, p. 192-193)33. 

Leyla Gencer, soprano turco de grande sucesso na Itália em meados do 
século XX, ao justificar o repúdio estadunidense à sua forma de cantar, confirma a 
afirmação de Miller: “Eu realmente chorava no palco. De vez em quando uma nota 
soava de modo não ortodoxo. Por isso os críticos americanos não gostavam de mim. 
Mas eu não me importo. Eles querem uma música com água e sabão” (GENCER, Leyla 
In: ZUCKER, 1999, p. 1)34. Gencer também ressalta que, para possuir uma diversidade 
expressiva, a voz deve contar com uma multiplicidade de “cores”, sendo elas as 
responsáveis pela transmissão dos sentimentos (GENCER, Leyla In: ZUCKER, 1999, 
p. 4). Como forma de ilustrar um ponto de vista semelhante, o célebre soprano 
brasileiro Bidu Sayão (Fig. 5) declara que “a voz humana é como o pincel de um pintor: 
você tem que fazer o claro e o escuro; você tem que ter as nuances; você tem que ter o 
più forte, o piano, a meia-voz e o pianissimo, que é tão importante em certas frases” 
(SAYÃO, 1987).  

Exposições feitas, regressamos aos conceitos gola aperta, respiração e 
texto. Na busca pela definição isolada de cada conceito, deparamo-nos com uma forte 
interligação entre todos, cujo alicerce é a expressão. Vislumbramos, durante nossa 
investigação, uma vasta quantidade de artifícios expressivos que permeiam os três 
conceitos, fazendo de cada um deles um complemento para o outro, seja pela pura 
manipulação do aparato vocal (gola aperta e respiração) ou pela utilização desse 
aparato como um recurso essencialmente musical (respiração e texto). Se encarados 
isoladamente, esses três conceitos podem se mostrar incompletos, isolando o estudo 
técnico da busca pela expressividade no canto lírico; porém, se vistos como três partes 
de um todo, podem oferecer ao performer um precioso guia de como otimizar a 
construção da sua interpretação, uma vez que os seus fundamentos essenciais se 
apresentam, teoricamente, de maneira concisa. 

Por fim, constatamos que, apesar de favoráveis à proposta de Manuel 
Garcia, independentemente da abordagem técnica adotada pelo performer, a arte 

                                                           
33 “There is also the European complaint that the American singer gives more attention to the 
production of tone than to other equally important aspects of performance. Timbre congruity of the 
typical American singer disturbs some European ears. Tonal uniformity is throught to be lacking in 
interpretative subtlety, and neglectful of vocal coloration. A common comment is that there is no place 
for artistic risk-taking in the American approach to voice performance. [...] At its best, this [the 
American ideal of elite vocalism] allows a singer to perform a wide variety of literatures, and liberates 
him or her for fuller realization of artistic and interpretative factors. At its worst, it can be 
unimaginative and boring”.  
34 “I actually cried on stage. Once in a while a note would issue forth that was not orthodox. That’s why 
the American critics don’t like me. But I don’t care. They want a music with water and soap”. 
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vocal é basicamente pautada no emocional, dispondo de um instrumento cuja enorme 
gama de recursos expressivos, que abrangem desde a manipulação dos timbres até os 
gestos vocais e as variações de tempo sugeridas pelo texto, permite uma abundância de 
possibilidades interpretativas. Elucidando nossa reflexão, encerramos com a seguinte 
asserção de Reynaldo Hahn: “o canto deve ser um instrumento que se presta à 
expressão de todos os sentimentos, de todos os pensamentos; portanto, deve, acima de 
tudo, manter-se neutro, flexível, passivo, submisso a todos os caprichos da mente do 
cantor” (HAHN, 1990, p. 75)35. 

 

 

Fig. 5 – Soprano brasileiro Bidu Sayão em seu retrato favorito (The Metropolitan Opera Archives)36. 
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