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INTERPRETAÇÃO DA CANÇÃO



“A música é uma incomum e poderosa forma de expressão. A mais universal 

das artes, tem a capacidade de transcender diferenças culturais, linguísticas e 

sociais, e alcançar a todos. 

Ela pode movê-lo de uma maneira altamente visceral, contornando seu 

intelecto e apelando diretamente para suas emoções. E aqui reside a grande 

força do Teatro Musical como uma forma: ele coloca a música bem no centro 

da narrativa. Ao fazer isso, os musicais oferecem uma rara oportunidade de 

combinar os melhores aspectos do drama e da comédia com a força emotiva 

da música para criar um meio potente de expressão teatral. “

(HARVARD, 2013, p. xiii- -xiv, tradução TIAGO ELIAS MUNDIN).



O QUE FAZ A MÚSICA NO 
TEATRO MUSICAL?

TEXTO Letras

LIBRETTO

LETRASTEXTO MÚSICA

SCOREATOR

REPRESENTAÇÃO



ONDE NASCE A 
INTERPRETAÇÃO DA CANÇÃO?

❖GRECIA

❖DITIRAMBO – (HINO EM UNISSONO) ODE A AO DEUS – CORO SÓ DE 

HOMENS - JOGRAL

❖ FALOCENTRISMO – CULTO AO FALO – E A IDEIA DO PODER 

MASCULINO 

❖SATIRO – MEIO HOMEM MEIO BODE

❖ REPRESENTAÇÃO E AGRADECIMENTO PELA COLHEITA DO ANO 



DITIRAMBO 

❖RITUAL EM FORMA CIRCULAR DE PROCISSÃO

❖INTENSO NOS SIGNOS E SIGNIFICADOS

❖NATURALIZAÇÃO DA FORMA HUMANA



TEATRO DIONISIACO 
RITUALISTICO MUSICAL 



INTERPRETAÇÃO DA CANÇÃO

COM ESSES EXEMPLOS ENTENDEMOS QUE A INTERPRETAÇÃO DA CANÇÃO SURGE E SE 

MODIFICA E EM DIFERENTES PERIODOS. DETERMINANTE PELA DRAMATURGIA E CRIAÇÃO DA 

OBRA. 

A TÉCNICA DE ACTING YOUR SONG SURGE COMEÇA A SURGIR COM ETHEL MERMAN EM 1930

ETHEL APROXIMA A VOZ CANTADA DA VOZ FALADA DENTRO DE SUA REPRESENTAÇÃO TRAZENDO 

UMA APROXIMAÇÃO DO PUBLICO COM A LETRA DA MUSICA.

APROXIMAÇÃO DA PERFORMER COM A PERSONAGEM (ENTRA O ATOR E SAI O CANTOR)



“Essa poderosa conexão entre um performer e o personagem é outra razão para o 

apelo dos musicais. A maior parte do drama contemporâneo nunca libera o artista 

para a plateia. Mesmo os maiores papéis em muitas peças ficam claramente 

atrás de uma cortina de circunstâncias imaginárias. Então, assistimos a uma 

experiência e reagimos como observadores que fazem o salto associativo na vida 

do personagem. Mas os musicais chegam e nos agarram pelas lapelas e cantam 

em nossas almas. Você não pode deixar de ser afetado quando Elphaba desafia a 

gravidade em Wicked. Ela canta para nós, obtém nosso mútuo apoio e inspiração, 

e faz um voo espetacular diante de nossos olhos. Embora a atriz esteja se 

passando por uma jovem bruxa, ela claramente está cantando para nós e nos 

convidando a participar de suas transformações. Quão menos poderoso seria este 

momento se não fôssemos seus cúmplices ao frustrar o Mágico de Oz e seus 

capangas. “

(DEER, 2014, p. 160, TRADUÇÃO TIAGO ELIAS MUNDIN).



ENTÃO O QUE FAZER PARA 
INTERPRETAR UMA CANÇÃO?

Seguimos algumas regras para interpretar uma canção. Dentro da interpretação podemos usar 

várias linguagens, mas sempre temos uma técnica a seguir. Seja para a interpretação dentro de 

uma obra completa, ou a interpretação de uma música avulsa. 

Ao receber uma musica para se cantar temos que seguir 3 passos:

❖Observar o estilo do musical proposto

❖Analisar o personagem que canta

❖Analisar as música (score e vocal)



ENTENDENDO O ESTILO

Para que possamos falar de estilo em teatro musical, precisamos, primeiramente,

definir esse conceito e a forma como será analisado. Para fins de maior compreensão,

essa definição de estilo será baseada na classificação dramática das peças musicais

em:

❖Comédias contemporâneas;

❖Comédias/Dramas Old Broadway;

❖Dramas contemporâneos;

❖Pop Rock.



Comédias Contemporâneas

Geralmente são baseadas em diálogos simples, relacionados ao humor.

Apresentam alguma situação cotidiana do(s) personagem(s) protagonista(s),

definida em curtas passagens de tempo que abordam o conflito proposto.

Apresentam linguagens mais populares e, em geral, têm suas narrativas

sustentadas por romances leves.



Comédias Contemporâneas

Os movimentos são DIRETOS e DINÂMICOS, não apresentam tanta fluidez e 

são bem demarcados, apresentando uma FORMA DEFINIDA. São 

movimentos caracterizados pela REPETIÇÃO. Dentro de uma mesma 

coreografia, podemos observar que existe uma tendência a manter o 

movimento por um tempo, às vezes alternando os lados (direito e esquerdo) 

e os planos (alto, médio ou baixo), mas ainda assim sendo a mesma 

execução. São movimentos SOLARES, DIVERTIDOS e que apresentam 

bastante ENERGIA.



Comédias Contemporâneas

A grande questão estudada em relação à voz nos musicais contemporâneos 

é a APROXIMAÇÃO ENTRE VOZ FALADA E VOZ CANTADA. O personagem canta 

e fala com o MESMO TIMBRE e COLOCAÇÃO VOCAL, de forma que não ocorra

uma diferença brusca na forma como é soado o texto e a canção, pois esta 

soa como a prosódia da fala.



Comédias/Dramas Old Broadway;

No Old Broadway, as narrativas tendem a ser mais sentimentais, 

apresentando questões morais e um enredo consistente. Os personagens 

são mais profundos e complexos, pois sempre travam algum tipo de luta 

emocional. As letras das músicas são mais poéticas, as melodias são mais 

complexas e a dança é muito representativa. As qualidades de voz e de 

movimento são derivadas do clássico. 



Comédias/Dramas Old Broadway;

Existe uma observação importante a ser feita sobre montagens atuais de 

peças antigas: o estilo se mantém! Isso quer dizer que, por mais que alguns 

aspectos de interpretação sejam atualizados para que a história se 

comunique com o público de hoje, as qualidades de movimento e voz 

continuam as mesmas. Geralmente, apenas a linguagem é adaptada. 

Deixamos com que se mantenha formal, porém de forma mais orgânica, para 

que seja compreendida. O estilo não se altera.



Comédias/Dramas Old Broadway;

Os movimentos são FORTES e bastante INTENSOS. São bem MENOS 

FORMAIS em relação aos dramas Old Broadway, mas ainda apresentam 

linhas clássicas preservadas em algumas montagens. Os movimentos no 

drama contemporâneo tem uma finalidade menos ilustrativa e mais 

intencional em AMPLIAR OS SENTIMENTOS dos personagens. Estão ali para 

levar ao público a sensação que está no interior do personagem, seja sobre 

ele mesmo ou sobre a visão que ele tem sobre algum lugar ou situação. São 

movimentos DENSOS e bem DESENHADOS.



Comédias/Dramas Old Broadway;

Ao contrário do que observamos nas comédias contemporâneas, o Old

Broadway possui, assim como ocorre nos movimentos, uma grande 

influência clássica. As montagens atuais dos musicais antigos também 

compactuam da preocupação em aproximar a voz falada do personagem da 

voz cantada, para maior compreensão do público. Porém, as características 

estilísticas do canto não são as mesmas das características de fala do 

personagem. Sendo assim, observamos muito uso de VIBRATTOS e de MUITA 

COBERTURA, características muito encontradas no canto clássico, que 

conhecemos como CANTO LÍRICO.



Dramas contemporâneos

Os dramas contemporâneos seguem a mesma ideia de complexidade dos

dramas Old Broadway. São caracterizados por canções e melodias mais

complexas e por personagens que travam lutas emocionais. A maior 

diferença entre eles é a atualização da linguagem e das qualidades de 

movimento e voz. Enquanto o Old Broadway apresenta características 

clássicas, os atuais apresentam uma mistura do antigo com o 

contemporâneo. Os dramas atuais não perdem a essência do clássico, mas 

trazem mais liberdade nas composições vocais e coreográficas, com a 

função de aumentar a bagagem de artifícios para caracterizar a expressão 

emocional dos personagens.



Dramas contemporâneos

Os movimentos são FORTES e bastante INTENSOS. São bem MENOS 

FORMAIS em relação aos dramas Old Broadway, mas ainda apresentam 

linhas clássicas preservadas em algumas montagens. Os movimentos no 

drama contemporâneo tem uma finalidade menos ilustrativa e mais 

intencional em AMPLIAR OS SENTIMENTOS dos personagens. Estão ali para 

levar ao público a sensação que está no interior do personagem, seja sobre 

ele mesmo ou sobre a visão que ele tem sobre algum lugar ou situação. São 

movimentos DENSOS e bem DESENHADOS.



Dramas contemporâneos

Nos dramas contemporâneos, observamos que alguns ASPECTOS 

CLÁSSICOS SE MANTÉM, mas ocorre uma MISTURA DE INFLUÊNCIAS, 

mesclando momentos em que se usa cada tipo de voz. Temos vozes com 

bastante cobertura e vibrato, provenientes do clássico, geralmente aplicadas 

em momentos mais reflexivos ou de calmaria do personagem e, ao mesmo 

tempo, também observamos momentos de vozes mais frontais, mais faladas 

e com maior dicção, que são características mais contemporâneas, 

geralmente aplicadas aos momentos de maior força ou tensão.



Pop Rock

O pop rock é caracterizado como uma diferente classificação dramática pois,

apesar de se encaixar como comédia ou drama contemporâneo em quesitos 

de narrativa, tem particularidades de estilo muito diferentes. Em geral, as

narrativas dos musicais pop rock se baseiam em algum tipo de protesto e/ou

levantamento de causas sociais importantes, tendendo a apresentar

personagens intensos. As movimentações e as canções são mais livres e

aparentam certa agressividade.



Pop Rock

Os movimentos são AGRESSIVOS e exercem a função de EXTERNALIZAR

SENTIMENTOS INTENSOS relacionados aos personagens. Não apresentam

movimentos derivados do clássico. São muito mais CASUAIS, REBELDES e

mostram o TRANSBORDAMENTO DA EMOÇÃO. Aparenta ser mais coreografado

em grande parte dos números. Os movimentos também são POTENTES e

EXPLOSIVOS. Uma característica interessante de ser observada é que existem

pontos auges das movimentações onde os personagens parecem

DESCONTROLADOS, como se explosão da energia fosse tão grande, que

culminasse neste descontrole.



Pop Rock

O estilo vocal do pop rock é bem conhecido pela sua expressão AGRESSIVA e

uso de NOTAS PROLONGADAS. Porém, com pouquíssimas utilizações de

vibratos e mais áreas abertas ao IMPROVISO, deixando espaço aberto para

criação do ator/cantor. Outra característica interessante é o fato de que as

extensões vocais de vozes femininas e masculinas são muito próximas. É um

estilo MISTO, que utiliza um pouco de cada técnica, mas abusa da liberdade 

em transitar entre vários tipos de sons, desde o mais grave e rouco até o 

mais agudo e metálico.



ENTENDIMENTO DA CONSTUÇÃO 
DA CANÇÃO NO MUSICAL 

TEMPO DA NARRATIVA
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ANALISE DA CANÇÃO 

PASSO 1 – ANÁLISE INTUITIVA

Inspirando-se na pesquisa musical realizada (contato com as diferentes versões da música 

escolhida), escolha cinco palavras para definir sua canção.

PASSO 2 – ANÁLISE DA FORMA DE COMUNICAÇÃO

A música trata-se de um monólogo interno ou faz parte de um momento de comunicação verbal 

da personagem?



ANALISE DA CANÇÃO 

PASSO 3 – PANO DE FUNDO

a) Onde o personagem está?

b) O que leva o personagem a cantar a canção?

c) O que está acontecendo na história (que seja relevante para o personagem) quando se

insere a canção?



ANALISE DA CANÇÃO 

PASSO 4 – CARGA DO PERSONAGEM NA CANÇÃO

Como está o personagem (emocionalmente) no início da canção? Isso se modifica de alguma 

forma?

PASSO 5 – OBJETIVO E PONTO DE VIRADA

O que a personagem pretende? Isso se modifica de alguma forma em determinado ponto da 

canção?


