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resumo    O presente trabalho propõe-se investigar uma visão  

     holística da técnica vocal, experiências  transcendentes ao 
     cantar e a transformação psico-espiritual que ocorre na 
     jornada de aprendizagem do canto lírico. A dissertação é 
     composta por uma revisão de literatura relacionada com o 
     tema escolhido, uma reflexão sobre as 4 dimensões do ser 
     humano – corporal, mental, emocional,  espiritual – e a  
     voz, uma nota sobre a jornada do herói e a sua pertinência 
     e ligação com a própria jornada do cantor lírico e análise 
     de entrevistas realizadas sobre o tema. 
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abstract    The present work proposes to investigate a holistic view of 
     vocal technique, transcendent experiences in singing and 
     the psycho-spiritual transformation that takes place in the 
     journey of learning lyrical singing. The dissertation is  
     composed of a literature review related to the chosen  
     theme, a reflection on the 4 dimensions of the human  
     being - corporal, mental, emotional, spiritual - and the  
     voice, a note on the hero's journey and its relevance and 
     connection with the opera singer's own journey and  
     an analysis of interviews carried out on the subject. 
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    “O, how wonderful is the human voice! It is indeed the organ 
    of the soul! The intellect of man sits enthroned visibly upon 
    his forehead and in his eye; and the heart of man is written 
    upon his countenance. But the soul reveals itself in the voice 
    only; as God revealed himself to the prophet of old in the  
    still, small voice; and in a voice from the burning bush. The 
    soul of man is audible, not visible. A sound alone betrays the 
    flowing of the eternal fountain, invisible to man!” 
 

    - Henry Wadsworth Longfellow, Hyperion 
 
  
    “In this modern society, art may be the only force that invites 
    expression from the inside out, where the pure light of the 
    wisdom of the soul is realized.”  
 

    - Jesse Norman 
 
 

    “A Alma não é uma coisa, mas uma qualidade ou uma  
    dimensão da experiência da vida e de nós próprios. Tem a 
    ver com profundidade, valor, relação, intimidade e essência 
    pessoal.” 
 

- Thomas Moore, Care of the Soul 
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INTRODUÇÃO 
 

A presente dissertação compreende uma investigação artística, realizada no 

âmbito do Mestrado em Música, ramo de Performance, na Universidade de Aveiro, sobre 

“Reflexão sobre Holismo, Espiritualidade e Canto Lírico”. Pretendi reflectir sobre uma 

abordagem holística do canto lírico e averiguar o papel transversal da espiritualidade na 

formação e preparação do cantor lírico, assim como o seu cunho profundamente 

transformador no processo de aprendizagem da arte do canto lírico.  

Podem perguntar-me porque arrisquei enveredar por um tema de nicho, tão 

complexo, tão pouco consensual ou mesmo pouco investigado pelos estudos em 

performance, ao qual teria de responder porque não? Uma das maiores faculdades 

humanas é a aptidão para nos questionarmos sobre as grandes problemáticas da vida, 

questionar-nos sobre o sentido e o propósito de estarmos aqui e para quê.  

Sempre me fascinaram os mistérios da vida e da psique humana. Haverá algo 

para além desta experiência? Serei um ser espiritual a viver uma experiência terrena 

temporária? Deus realmente existe? Este interesse pela natureza espiritual da 

experiência humana transpôs-se muito facilmente para a minha vida como cantora, e 

quando comecei a fazer pontes entre as duas coisas não pude deixar de desejar 

investigar esta ligação entre canto e espiritualidade, entre canto e holismo. Como não 

existe muita informação sobre estes temas em Portugal achei que podia ainda contribuir 

para abrir caminho e encorajar estudos futuros. 

A música tem vindo a ser utilizada há muito tempo na busca da Humanidade pelo 

sagrado. Um dos músicos mais antigos é o cantor, e um dos instrumentos musicais mais 

antigos é a voz humana. O cantor é diferente dos outros músicos, pois o cantor é o 

músico e o instrumento. A voz é um instrumento que pode potencialmente expressar o eu 

interior – o Eu – do cantor. 

Esta dissertação pretende reflectir sobre uma abordagem holística da técnica 

vocal baseada nas 4 dimensões do ser humano, investigar experiências transcendentes 

na música ao cantar e finalmente compreender a jornada de transformação psico-

espiritual que um cantor empreende quando escolhe instruir-se na arte do canto lírico.  
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PARTE I: REVISÃO DE LITERATURA 
 

Nesta investigação procuro um entendimento holístico da performance musical do 

cantor lírico que abrange a dimensão da espiritualidade. Considero música como uma 

arte performativa na qual o artista utiliza a sua voz, corpo, ou objetos inanimados para 

transmitir expressão artística, realizando a sua arte diante de um público num espetáculo 

ao vivo; Considero consciência não apenas como um estado mental e psicológico, ou 

como um fenómeno vinculado exclusivamente ao cérebro humano, como é mais 

comumente aceite no seio da ciência ocidental, mas como algo além do cérebro e da 

mente (mind beyond matter), como no modelo de consciência com base na filosofia 

indiana do vedanta, na reavaliação como ciência védica do falecido Yogi Maharishi 

Mahesh; Considero espiritualidade como uma categoria sólida, confiável e verificável que 

deve ser entendida além do uso convencional no contexto da religião (Meyer-Dinkgräfe, 

2013), uma visão do mundo que sugere que há algo mais na vida do que apenas o que 

se experimenta a um nível sensorial e físico e que normalmente envolve uma busca por 

significado na vida; Considero experiência espiritual como uma experiência 

inerentemente subjectiva caracterizada como “um sentimento sutil e corporal com 

significados vagos que traz significados novos e mais claros, envolvendo um processo de 

crescimento transcendente.” (Elfie Hinterkopf, 1998); Considero holismo como a crença 

de que tudo está ligado com tudo e que a mudança numa área afetará a mudança em 

todo o sistema; 

Sendo fundamental o estabelecimento de um universo sobre o qual me possa 

debruçar, mas compreendendo que delimitar o meu problema de investigação é 

igualmente fulcral, orientei a minha pesquisa bibliográfica segundo as seguintes 

coordenadas principais: Teatro, Ópera e Consciência; Experiências Transcendentes na 

Música; Holismo e o Canto Lírico. 

 

Teatro, Ópera e Consciência – modelo de consciência Vedanta 
 

Segundo Daniel Meyer-Dinkgräfe, autor do livro Theatre, Opera and 

Consciousness e fundador-editor do web-journal Consciousness, Literarure and the Arts e 

série de monografias do mesmo título, o teatro, e restantes artes performativas, são uma 

experiência pessoal profundamente subjectiva para todos os envolvidos na sua produção 

e recepção. A sua natureza subjectiva é, portanto, o que o alinha tão profundamente com 
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estados alterados de consciência e experiências espirituais. Daniel Meyer-Dinkgräfe, 

apoia-se num modelo de consciência que abrange e sustém a natureza subjectiva destas 

artes e a sua relação com a espiritualidade. O autor observa que o modelo baseado na 

ciência ocidental é demasiado limitado pois não inclui o subjectivo e a espiritualidade 

como aspectos totalmente iguais da consciência e não é capaz de oferecer terminologia 

apropriada para descrever, contextualizar e explicar experiências subjectivas e 

experiências de espiritualidade. Segundo Meyer-Dinkgräfe (2013), o modelo de 

consciência que melhor atende a esses critérios específicos foi desenvolvido com base 

na filosofia vedanta1 indiana, à luz da reavaliação do Yogi Maharishi Mahesh como 

ciência védica e proporciona uma abordagem mais abrangente deste tipo de fenómeno 

tão universal e presente como a consciência, e atende melhor aos critérios específicos 

necessários para a sua análise e relação com a espiritualidade. O autor prossegue com 

um levantamento dos principais componentes do modelo: 

 

Estados de Consciência 

Os humanos compartilham a experiência de três estados convencionais de 

consciência: vigília, sonho e sono. O estado de sono é desprovido de experiência 

imediata. O estado de sonho ocorre durante o sono, e a gama de experiências potenciais 

que encontramos no estado de consciência de sonho é mais ampla. O estado de 

consciência de vigília é distintamente separado do sono e do sonho, pois nele vivemos 

activamente as nossas vidas. 

 

Relação dos Estados de Consciência Entre Si 

De acordo com o modelo vedanta de consciência (Meyer-Dinkgräfe, 2013), várias 

camadas constituem os níveis de experiência características do estado de consciência de 

vigília. Podemos imaginá-los como seis círculos concêntricos em redor de um núcleo. 

(ver Anexo I) Os seis níveis são sentidos, desejo, mente, intelecto, ego e sentimento 

(juntamente com emoção e intuição). O núcleo é consciência pura. Quanto mais distantes 

os respectivos círculos estão posicionados em relação ao núcleo, mais expressos, mais 

concretos e mais manifestos, são. Contrariamente, cada nível mais subtil, mais próximo 

 
1 tradição filosófica e religiosa hindu, na qual se integram diferentes correntes e doutrinas, que se 

baseia nos ensinamentos dos Upanixades (conjunto de textos sagrados hindus escritos em 
sânscrito ao longo de um período que se estendeu desde cerca de 800 a.C. a cerca de 200 a.C.) 
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do núcleo, abrange os níveis menos subtis mais distantes do núcleo. Por exemplo, a 

intuição é capaz de captar eventos, processos e ocorrências não apenas no seu próprio 

nível, mas também naqueles do ego, intelecto, mente, desejo e sentidos. Contrariamente, 

a mente, por exemplo, não é capaz de dar sentido aos conteúdos do intelecto, ego, 

sentimentos, emoções e intuição. 

 

Estados Elevados de Consciência 

A consciência pura é um quarto estado de consciência e serve como base para os 

seis níveis expressos de consciência característicos do estado de consciência de vigília. 

A consciência pura também está na base do estado de sono e sonho. A experiência da 

consciência pura ao mesmo tempo que a de vigília ou sonho ou sono é característica de 

estados superiores de consciência, conforme definido no modelo vedanta de consciência. 

(ver Anexo II) 

Um quinto estado de consciência (consciência cósmica) é caracterizado pela 

coexistência de vigília, ou sonho, ou sono, e consciência pura. A experiência deste 

estado de consciência implica uma autoconsciência distanciada, permitindo à pessoa 

"olhar para baixo" para si mesma de uma posição "elevada". 

O nível final do desenvolvimento humano é denominado consciência da unidade. 

Neste estado de consciência “the highest value of self-referral is experienced”, “the gap 

between relative and absolute of life (…) is fully eliminated” (Alexander e Boyer, 1989 

citados em Meyer-Dinkgräfe, 2013).  

De acordo com o modelo vedanta de consciência, o estado mais elevado de 

consciência – consciência da unidade – é o mesmo que moksha (iluminação). O 

desenvolvimento da consciência para a obtenção e experiência permanente de moksha é 

o propósito da vida humana. 

A consciência pura, na base da consciência, é pura subjectividade; estados 

superiores de consciência são estados de espiritualidade, e a consciência pura, como 

base dos estados superiores de consciência, também é a base da espiritualidade. Como 

fonte dos níveis expressos de consciência (sentimentos, emoções, intuição, ego, 

intelecto, mente, desejo, sentidos), a consciência pura é abrangente. 
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Princípios da Consciência Pura 

A consciência pura deve ser entendida como a fonte não manifestada e não 

expressa de toda a criação, animada e inanimada. Existem quatro componentes ou 

agentes activos e interactivos:  

Samhita – unidade;  

Rishi – componente experimentador, observador ou o sujeito;  

Chhandas – objeto da experiência, observação e conhecimento;  

Devanta – processo de experimentar, observar e conhecer.  

Estes quatro componentes interagem entre si, e cada interacção específica leva a 

uma parte específica no processo de emergência da criação de dentro do campo da 

consciência pura. 

Segundo Meyer-Dinkgräfe, este modelo específico de consciência ajuda a 

compreender melhor: 

• A criatividade do artista; 

• A representação de estados superiores de consciência no drama, como visões 

espirituais; 

• O conceito de dupla consciência central nas abordagens de acting desenvolvidas 

por Diderot, Stanislavsky, Meyerhold, Brecht e Strasberg; 

• Processos de recepção nas artes performativas; 

• Conceitos como “linguagem da natureza” (Artaud), “linguagem universal do 

teatro”, ritual, pós-modernismo e performances utópicas; 

 

A arte funciona como um espelho e um transformador da consciência humana 

pois “Art can capture the unsayable, the indescribable infinite, absolute, within the finite 

value of an object/expression/performance” (Bonshek, 2001). A ciência védica de 

Maharishi transmite como mensagem fundamental que a beleza estética, seja qual for a 

forma que esta adquira, é uma expressão do Higher Self ou Eu Superior2 em português. 

 
2 Higher Self é um termo associado a múltiplos sistemas de crenças, mas a sua premissa básica 
descreve um ser eterno, onipotente, consciente e inteligente, o verdadeiro Eu. 
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A beleza das artes não resulta assim de critérios específicos da cultura – ou de um 

conceito absoluto promovido pelas academias e universidades –, mas do Eu como um 

campo de todas as possibilidades. As definições culturais específicas da arte falham em 

explicar a “universality imbibed within its individual content” (Maharishi). Em Mirror of 

Consciousness: Art, Creativity and Veda, Bonshek sublinha que o benefício prático final 

das artes é aprimorar a nossa capacidade de pensar, agir e criar a partir da consciência 

pura. (Bonshek, 2001) 

 

Experiências Transcendentes na Música 
 

 Segundo Reimer (1995) o trabalho clássico sobre experiências profundas e 

transcendentes na música é atribuído a Abraham Maslow, um dos fundadores da 

psicologia humanista. Foi ele que introduziu o conceito “experiências de pico”, as quais 

descreveu como “rare, exciting, oceanic, deeply moving, exhilarating, elevating 

experiences that generate an advanced form of perceiving reality, and are even mystic 

and magical in their effect upon the experimenter.” (Maslow, 1964) 

 Maslow baseou-se nos critérios que William James (1902) utilizou para 

caracterizar a experiência mística: (1) inefabilidade (não se consegue explicar por 

palavras); (2) qualidade noética (fornece conhecimento ou visão única); (3) 

transitoriedade (tem duração limitada); e (4) passividade (incapacidade de controlar a 

experiência). (Kazdin, 2000) 

 De acordo com Maslow, as experiências de pico desempenham um papel 

importante na autorrealização. (Cherry, 2020) 

 Em 1980, Robert Panzarella investigou as experiências de pico na música e nas 

artes visuais através do seu estudo “The Phenomenology of Aesthetic Peak 

Experiences”. Os resultados são baseados em 103 respostas de entre os 2000 

participantes iniciais a quem foi pedido que relatassem "intense joyous experiences" ao 

ouvir música ou observar arte visual. (Meyer-Dinkgräfe, 2013) Essas respostas foram 

divididas em quatro categorias: “renewal ecstasy, motor-sensory ecstasy, withdrawal 

ecstasy, fusion-emotional ecstasy” (Reimer, 1995) 

 Em “renewal ecstasy” os participantes relatam uma nova visão do mundo – um 

mundo que parece melhor, mais bonito do que anteriormente; Em “motor-sensory 

ectsasy” os participantes relatam uma vasta gama de respostas corporais como um ritmo 
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cardíaco e respiratório mais acelerado ou menos acelerado, arrepios, calafrios, 

formigueiros, suor, sentimento de estar “elevado” ou a “fluturar”; “Whitdrawal ecstasy” 

envolve “(a) loss of contact with both the physical and social environment. A perceptual 

narrowing occurs; attention is riveted to the aesthetic stimulus." (Panzarella, 1980 citado 

em Reimer, 1995); Em “fusion-emotional ecstasy” essa atenção assume um carácter 

intensamente afectivo, à medida que a pessoa se sente emocionalmente conectada ou 

em fusão com a música. 

 As experiências de pico apresentam inúmeras semelhanças com o conceito 

conhecido como flow, descrito pelo psicólogo positivo Mihaly Csikszentmihalyi anos mais 

tarde. Flow refere-se a um estado de consciência durante o qual as pessoas ficam tão 

absorvidas numa actividade que o mundo em torno parece desaparecer e nada mais 

parece importar do que a actividade em realização. (Kazdin, 2000) Existem actualmente 

nove componentes de flow identificados: challenge-skill balance, clear goals, 

unambiguous feedback, action-awareness merging, concentration on the task at hand, 

sense of control, loss of self-consciousness, transformation of time, e the autotelic 

experience. 

 Mais recentemente o conceito SEM (strong experiences with music) foi introduzido 

por Alf Gabrielsson e Siv Lindström da universidade de Uppsala na Suécia, reunindo 

descrições verbais de 953 pessoas, utilizando questionários e relatórios auditivos sobre 

"the strongest, most intense experiences of music that you ever had.” (Gabrielsson, 2011 

citado em Reimer, 1995). A análise dos 1354 relatos (250 participantes forneceram mais 

do que um relato) assumiu a forma de um sistema descritivo com sete categorias 

principais, cada uma com um número diferente de sub-categorias: “general 

characteristics, physical reactions and behaviours, perception, cognition, feelings/emotion, 

existencial and transcendental aspects, personal and social aspects” (Meyer-Dinkgräfe, 

2013). 

 Em “general characteristics” há uma caracterização da experiência como “unique”, 

“exceptional”, “fantastic”, “incredible”, incluindo relatos de que a experiência é difícil de 

colocar em palavras; Em “physical reactions and behaviours” há relatos de arrepios, 

quietude, “pele de galinha”, choro, e assim por diante; A categoria “perception” inclui 

fenómenos auditivos, visuais e tácteis; A categoria “cognition” inclui mudanças de atitude 

nas quais a concentração na música supera outras percepções. Além disso, ocorre uma 

fusão com a música, uma experiência alterada do corpo no tempo e no espaço; Na 

categoria “feelings/emotions” há uma gama de sentimentos positivos (prazer, amor, paz, 
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etc.) e negativos (ansiedade, tristeza, raiva, etc.); Em “existencial and transcendental 

aspects” há relatos de que a experiência transcende a vida e a realidade quotidiana, 

assumindo uma dimensão “religiosa” ou “espiritual”; Em “personal and social aspects” 

ganha-se a sensação de novos insights, novas possibilidades, de uma purificação mental 

e física e de uma sensação de estar "curado". (Reimer, 1995) 

  

Holismo e o Canto Lírico 

 
Holismo deriva da palavra grega holos, que significa "todo". Este conceito pode 

ser traçado à antiga civilização grega, mas o termo só foi cunhado pela primeira vez em 

1927 por Jan Smuts no seu livro Holism and Evolution. 

O holismo é a teoria de que as partes de um todo estão em íntima interconexão, 

de modo que não podem existir independentemente do todo, ou não podem ser 

compreendidas sem referência ao todo, que é, portanto, considerado maior do que a 

soma das suas partes. O holismo é frequentemente aplicado a estados mentais, 

linguagem e ecologia (Oxford Languages, 2021). Está em oposição ao reducionismo que 

se centra na redução dos fenómenos complexos em partes mais simples e básicas. 

Relativamente à aplicação desta teoria ao canto lírico devo referir o livro do 

professor de canto americano W. Stephen Smith, The Naked Voice – A Wholistc 

Approach to Singing. 

Os princípios de W. Stephen Smith na pedagogia da voz podem ser resumidos em 

duas palavras: autenticidade e equilíbrio. Uma voz autêntica é pura, irrestrita e única; é 

uma voz nua, despida de complicações. Como as dificuldades podem ser físicas, 

psicológicas ou espirituais, Smith defende uma pedagogia holística que incentiva o 

equilíbrio entre os aspectos vocais e extravocais do canto. O autor prefere utilizar a 

semântica “wholism” – que abrange todos os aspectos da experiência humana – em vez 

de “holism” – que se refere às conexões entre corpo, mente e espírito.  

Smith explica no seu livro que no centro da experiência humana há uma ânsia por 

autenticidade e que é ela que compele as pessoas a irem assistir a espetáculos de teatro 

ou de ópera. 

The Naked Voice está dividido em três partes. Na primeira Smith oferece um 

sumário das suas filosofias pedagógicas, princípios e ideias. Cantar, segundo o autor, é 

baseado em dois instintos fundamentais da vida: respirar e falar. 
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Smith renuncia o termo “breath support” ou “breath control” porque, explica, a 

maior parte dos cantores responde aumentando a pressão de ar em vez do fluxo de ar. 

Em vez disso, ele instrui os seus alunos a libertarem o ar todo, o tempo todo. De facto, o 

autor acha a palavra “technique” demasiado mecânica, mas utiliza-a por falta de melhor 

termo. 

A segunda secção do livro é composta por seis exercícios básicos de voz. Smith 

chama-os de “inventions” (invenções) porque são materiais existentes reorganizados de 

uma maneira diferente para um novo uso. As invenções reflectem a crença do autor no 

equilíbrio, exemplificada no princípio do chiaroscuro. O primeiro exercício concentra-se 

em chiaro (que se correlaciona com a fala), o segundo em oscuro (que se correlaciona 

com o fluxo da respiração) e o terceiro equilibra os dois. O segundo trio de invenções 

segue o mesmo padrão. Todas as invenções utilizam a vogal “a” porque é a única vogal 

que não pode ser definida ou sustentada sem alterar a sua qualidade intrínseca (Smith, 

2007). 

A secção final, intitulada “Where the Rubber Meets the Road”, aplica a técnica à 

vida diária do cantor, desde aprender a música até aos desafios da carreira.  Smith 

oferece uma abordagem passo a passo para aprender repertório, bem como um método 

incremental de dominar passagens de coloratura. Ele acredita que todos os cantores 

devem praticar coloratura e acrescenta que um cantor que não consegue cantar 

passagens rápidas é sinal de que não tem uma voz livre. 
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PARTE II: AS 4 DIMENSÕES DO SER HUMANO E O 

CANTOR 
 

 O crescimento e a evolução são co-criados por todas as dimensões da natureza 

humana. Segundo Ferrer (2003), um processo genuíno de crescimento não pode ser 

dirigido exclusivamente pela mente, mas emerge da participação colaborativa e do poder 

criativo de todas as dimensões humanas. Quando as várias dimensões humanas 

amadurecem e participam co-criativamente num caminho de desenvolvimento, o 

crescimento desenvolve-se organicamente a partir de dentro. 

 W. Stephen Smith começa por nos falar na introdução do seu livro sobre o que o 

mesmo denomina como sendo o dilema do cantor: 

All musical instruments other than the voice are mechanical objects, and the 
goal in playing them is to manipulate the object efficiently. The voice, however, is not 
mechanical, and since its three components (generator, vibrator, and resonator) are 
located inside our bodies, we cannot directly observe or manipulate them. Additionally, 
their function is subject to human nature, and human nature is a complex mix of 
intellectual, spiritual, emotional, physical, and psychological aspects. All of these things 
are unobservable and nonmechanical, yet they have a direct impact on our ability to sing 
with efficiency and freedom.     

                                                                                                                                         

 (W. Stephen Smith, "The Naked Voice," (2007), 17-18.) 

 

 O autor prossegue explicando que por uma abordagem mecânica funcionar com 

outros instrumentos, parece, à partida, lógico pensarmos também na voz como algo 

mecânico. Muitos abordam a voz desta prespectiva, mas, segundo Smith, a voz não 

funciona assim. Para ele uma abordagem científica da voz falha a bigger picture, porque 

apesar de podermos olhar para as nossas cordas vocais através de um laringoscópio e 

mapear as várias formantes do som acústico, não podemos mapear os efeitos no corpo, 

mente, e coração na voz – e estes são tão parte do instrumento como as próprias cordas 

vocais.  

 Como a nossa pessoa inteira é o nosso instrumento, tudo sobre nós – o nosso 

estado físico, emocional, psicológico, e espiritual – afecta os aspectos físicos e acústicos 

do canto. 

 Devemos ter uma abordagem do canto que trate de todos nós, que leve em 

consideração a nossa natureza multifacetada - os aspectos intelectuais, espirituais, 



11 
 

psicológicos, emocionais, físicos e acústicos da experiência humana. A boa técnica deve 

lidar com todo o organismo humano (Smith, 2007). 

 

Corporal (o corpo) - para viver, mover e respirar 

 Se observarmos a postura e a atitude corporal de uma pessoa, podemos 

seguramente interpretar aspectos da sua personalidade, do seu estado psicológico e, 

inclusivamente, da forma com que provavelmente enfrenta determinadas situações na 

sua vida quotidiana. O corpo é como o “registo” dos acontecimentos que impactaram uma 

pessoa durante a sua vida. Podemos, por isso, ler a história de um indivíduo se 

observarmos atentamente o seu corpo, a maneira como se desloca e como caminha. 

Podemos ainda interpretar, através da atitude corporal, as suas atitudes psicológicas (de 

confiança em si mesmo, de inibição, agressividade, etc.), o seu estilo comunicativo ou 

que órgãos internos vêm limitando o seu espaço vital segundo a postura corporal que 

adopta (Sánchez, 2017). 

 Todo o organismo, desde o ponto de vista músculo-esquelético, intervém na 

produção da voz, para lá das conexões funcionais entre a laringe e o aparelho 

respiratório. É necessária uma adequada tonificação muscular geral, já que a tensão 

localizada em diferentes zonas do corpo – e que variam de pessoa para pessoa de 

acordo com a sua “história pessoal” – afecta a postura que adoptamos, a forma como 

respiramos e a maneira em que utilizamos a nossa laringe para emitir a voz. 

 Em certos casos pode ocorrer uma emissão com excessiva pressão de ar, que 

obriga as cordas vocais a trabalhar de maneira tensa. Noutros pode haver, por exemplo, 

um fole expiratório deficitário como consequência da inibição e da mobilidade do 

diafragma, músculo inspiratório por excelência. 

 Estes “sintomas” reflectem uma maneira particular de manejar o corpo, uma forma 

particular de adaptar o corpo ao espaço, à vida que nos toca viver, às circunstâncias 

quotidianas, às nossas emoções, aos nossos sentimentos reprimidos e não 

manifestados, etc. 

 Decididamente, somos uma unidade; o nosso corpo reage psíquica, emocional e 

muscularmente diante de determinados estímulos como um todo. Se queremos mudar a 

nossa forma de “reagir”, primeiro temos que ser conscientes dos mecanismos de tensão 

que “activamos” nas diferentes circunstâncias de produção vocal. Assim, primeiro há que 
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perceber onde se alojam os nossos conflitos em forma de tensão muscular, ver as 

consequências que ocasionam e, a partir daqui reencontrar um caminho diferente para 

uma melhor tonificação física e mental. É evidente que a voz forma parte deste processo 

de busca e reencontro (Sánchez, 2017). 

 

Mental ou Psicológica (a mente) - para aprender, pensar e crescer 

 Acima estabelecemos que o corpo se comporta como um registo de tudo o que 

impactou uma pessoa ao longo da sua vida, ora uma grande parte desse registo tem 

origem no foro psicológico e mental. Cada pessoa tem uma história pessoal psicológica 

diferente – se sou tímido, se sofro de baixa auto-estima ou de ansiedade, se sou 

hiperactivo ou agressivo – a minha voz vai ser afectada por esses comportamentos 

psicológicos que por sua vez vão causar tensões nos músculos, desalinhar a postura, ou 

afectar a maneira como respiro.  

 Mais comumente conhecida como “medo de palco”, a ansiedade na performance 

é um velho problema, mas o interesse pela sua natureza, causas e curas intensificou-se 

nos últimos quinze anos levando ao surgimento de clínicas, conferências e jornais 

dedicados à medicina das artes performativas. A ansiedade na performance musical é 

definida como “the experience of persisting, distressful apprehension about [,] and/or 

actual impairment of, performance skills in a public context, to a degree unwarranted 

given the individual’s musical aptitude, training, and level of preparation” (Paul G. Simon, 

citado em Elizabeth Valentine, 2002) 

 Os sintomas de ansiedade na performance são de três tipos: fisiológicos, 

comportamentais e mentais. Os sintomas fisiológicos incluem aumento da frequência 

cardíaca, palpitações, falta de ar, hiperventilação, boca seca, suor, náusea, diarreia e 

tonturas, e são o resultado da hiperestimulação do sistema nervoso autónomo. Membros 

a tremer, dedos escorregadios tendem a dificultar a performance do músico. Os sintomas 

comportamentais podem assumir a forma de marcadores de ansiedade, como tremer, 

estremecer, tensão muscular/rigidez e uma expressão impassível, ou um 

comprometimento da performance em si. Os sintomas mentais são sentimentos 

subjetivos de ansiedade e pensamentos negativos sobre a performance. É o medo da 

performance em público, mais do que a performance em si, onde se corre o risco de uma 

avaliação negativa e consequente perda de auto-estima. O pensamento negativo tem um 

efeito pejorativo na qualidade da performance, a preocupação leva à falta de 
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concentração, o que aumenta ainda mais a ansiedade. Uma variante do pensamento 

negativo é a “catastrofização”, o exagero irracional da probabilidade de desastre. Outra 

variante é o “auto-handicap”, em que o performer cria deliberadamente situações que 

servem como desculpas para uma má performance. 

 É relevante distinguir entre tipos benéficos e prejudicais de ansiedade, que pode 

ser reativa, mal-adaptativa e adaptativa. A ansiedade reativa, fruto de uma preparação 

inadequada, é realista e a melhor forma de se lidar com ela é através de análise musical 

e ensaios. A ansiedade é amplamente considerada destrutiva, mas todo o músico sabe 

que uma certa quantidade de excitação é benéfica para a performance. Em geral, a 

performance é melhor em níveis moderados de excitação: se a excitação for muito baixa, 

a performance torna-se monótona e sem vida; se for muito alta, o músico e a 

performance podem desconjuntar-se. (Valentine, 2002) 

 

Emocional (o coração) - amar, cuidar e estar em um relacionamento consigo mesmo e 

com os outros 

 A comunicação de emoções e de estados emocionais é algo central na arte do 

canto lírico durante o drama. É através das emoções que nos expressamos tanto em 

palco como na nossa vida quotidiana, mas para o cantor é através da sua capacidade de 

expressar emoções que este cativa ou não o público, que o arrebata, que o comove ou 

que o anima – que mexe com os seus estados de alma. 

 Os fenómenos afetivos e emocionais já vêm sendo estudados desde Aristóteles, 

passando por Darwin, Descartes, James, Ekman, entre muitos outros, incluindo Damásio. 

Embora os investigadores abordem a emoção com diferentes medidas e fundamentos 

teóricos, a maioria concorda em definir emoções como respostas breves e rápidas 

envolvendo actividades fisiológicas, experienciais e comportamentais que ajudam os 

humanos a responder a problemas e oportunidades relacionados à sobrevivência. As 

emoções são mais breves e têm causas mais específicas do que o humor (Kazdin, 2000). 

 É consensual a definição de agrado e desagrado como resposta do organismo 

face a um estímulo, quando se tenta explicar o fenómeno da emoção. É também 

fundamental a sua função adaptativa vital, de sobrevivência, e para além disso tem um 

papel essencial na criação de vínculos com outros indivíduos. Existem emoções 

primárias, ou inatas, e secundárias, ou aprendidas. 
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 A dualidade razão-emoção é eclipsada por Damásio, que é a favor da 

complementaridade do que antes eram considerados polos distintos e opostos, por 

exemplo por Descartes e Platão. “A tomada de decisões com base nas emoções não é 

uma excepção, é uma regra.” (Damásio, 1994) Na visão de Damásio, emoção e 

sentimento não estão em oposição à razão, mas fornecem suporte essencial para o 

processo de raciocínio. 

 Segundo Damásio, as emoções distinguem-se dos sentimentos: 

A emoção é um programa de ações, portanto, é uma coisa que se desenrola 
com ações sucessivas. É uma espécie de concerto de ações. Não tem nada a ver com o 
que se passa na mente. É despoletada pela mente, mas acontece com ações que 
acontecem dentro do corpo, nos músculos, coração, pulmões, nas reações endócrinas. 
Sentimentos são, por definição, a experiência mental que nós temos do que se passa no 
corpo. É o mundo que se segue (à emoção). Mesmo que se dê muito rapidamente, em 
matéria de segundos, primeiro são ações e pode-se ver sem nenhum microscópio. Você 
pode me ver tendo uma emoção, não vê tudo, mas vê uma parte. Pode ver o que se 
passa na minha cara, a pele pode mudar, os movimentos que eu faço etc enquanto o 
sentimento você não pode ver. O sentimento eu tenho e você não sabe se eu tenho ou 
não tenho. 

 
      (Revista Galileu, (2015/12/17) 

   "Emoção ou sentimento? Mental ou comportamental?  
António Damásio explica a organização afetiva humana," 

https://www.fronteiras.com/entrevistas/emocao-ou-sentimento-mental-ou-
comportamental-antonio-damasio-explica-a-organizacao-afetiva-humana.) 

 

 

 Portanto, as emoções são “públicas” – ou de fácil observação – e resultantes de 

reacções endócrinas e os sentimentos são “privados” – ou de difícil observação – e 

resultantes da experiência mental que nós interpretamos do corpo físico. 

  

 Segundo Araújo (2012), “A obra de Arte, qualquer que seja a sua natureza – 

poética, visual, auditiva, – recorre à memória emocional do espectador, fazendo-o reviver 

situações previamente experimentadas.” (p. 36) Portanto, no âmbito da estética existe um 

processo mais profundo de interação permanente de ligação do cantor ao público. Esse 

processo pode ser chamado de empatia, que é a qualidade de ter uma reação emocional 

face à compreensão do estado ou condição emocional de outra pessoa – que é o mesmo 

ou muito semelhante ao estado ou condição do outro. Assim, a empatia não envolve 

apenas algum reconhecimento e compreensão mínimos do estado emocional de outra 

pessoa, mas também a experiência afetiva do estado emocional real ou inferido da outra 

pessoa (Kazdin, 2000). Caso o cantor não consiga integrar os processos de expressão 

emocional na sua performance, a emoção não vai ser identificada pelo público e “o perfil 
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acústico do som emitido reflectirá apenas a qualidade intrínseca da sua voz e o seu nível 

de domínio técnico, não sendo possível (...) outro grau de indução emocional no público” 

(Araújo, 2012, p.24) 

 “De acordo com este autor, para uma correta identificação dos sinais afetivos por 

parte do público, o cantor deve produzir uma combinação de sinais visuais e vocais 

(alteração dos parâmetros acústicos), sendo que a transmissão da informação emocional 

pela expressão facial ou pelo “tom de voz” são igualmente eficazes.” (Rolla, 2016, p. 10) 

 Segundo o autor, “As alterações vocais devidas ao estado emocional de um 

indivíduo têm a sua expressão acústica em diferenças de intensidade, altura, timbre, 

duração e tipo de articulação de cada sílaba ou palavra”. (2012, p.179) 

 

Espiritual (o espírito) - para se conectar com a essência, propósito e significado 

  

 Na nossa essência, nós, seres humanos, somos seres espirituais. A 

espiritualidade humana é cada vez mais reconhecida como um fenómeno real e não 

apenas como uma ilusão mental. A espiritualidade pode ser vista de várias maneiras, 

desde uma compreensão tradicional da espiritualidade como uma expressão da 

religiosidade, em busca do sagrado, até uma visão humanística da espiritualidade 

desprovida de religião (Fisher, 2011). 

 Espiritualidade pode significar muitas coisas no uso popular da palavra e é muitas 

vezes entendida de forma diferente por pessoas diferentes. Embora mantendo uma certa 

ambiguidade, a sua gama actual de aplicação estende-se da religião institucional 

tradicional às práticas ocultas. Em geral, o termo parece denotar abordagens para 

descobrir, experimentar e viver as implicações de uma vida humana autêntica (Fisher, 

2011). 

 Em The Varieties of Religious Experience (1902/1982), William James argumenta 

que a origem de uma crença nada diz sobre o seu valor e que a experiência religiosa 

muitas vezes tem um efeito positivo e transformador sobre aqueles que passam por ela. 

Para Jung, saúde é a integração de todos os níveis da experiência humana. Portanto, a 

religião/espiritualidade, como portadora do conhecimento arquetípico, é necessária para 

o bem-estar completo. 
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 Segundo Fischer (2011), a literatura sobre espiritualidade revela vários pontos de 

concordância sobre a sua natureza, bem como opiniões divergentes, que merecem 

destaque: 

• A espiritualidade é inata 

A espiritualidade está no centro da experiência humana e é experimentada por 

todos. Cada indivíduo tem necessidades espirituais, a espiritualidade unifica a 

pessoa inteira e é uma característica inerente à espécie humana. 

• A espiritualidade é emotiva 

A sua natureza é emotiva e toca o coração das pessoas porque lida com a própria 

essência do ser. 

• Espiritualidade e Religião 

Embora espiritualidade e religiosidade sejam frequentemente utilizadas de forma 

intercambiável, são construções distintas, embora se sobreponham. Algumas 

pessoas argumentam que a espiritualidade é subordinada à religião, enquanto 

outras vêem a religião como uma dimensão da espiritualidade. 

• A espiritualidade é subjectiva? 

A espiritualidade tem sido vista como pessoal, ou subjectiva, faltando muito da 

natureza objectiva considerada necessária para sua investigação pelo método 

científico. No entanto, se considerarmos que o uso dos cinco sentidos físicos e a 

forma empírica de conhecimento é a única ciência verdadeira, muito da lógica, da 

matemática, da razão e da psicologia não têm lugar na ciência. É preciso ir além 

da busca interior para compreender plenamente a espiritualidade. 

• A espiritualidade é dinâmica 

O espírito é dinâmico. Termos como “crescimento espiritual” e “desenvolvimento 

espiritual” são utilizados para expressar a natureza vibrante da espiritualidade. A 

busca espiritual é como estar numa jornada: se tivermos estáticos não existe 

crescimento, nem desenvolvimento, nem vida espiritual. 

• Entendendo a espiritualidade  

Uma tentativa de integração das várias visões divergentes descreve a 

espiritualidade como a procura humana antiga e duradoura por conexão com algo 

maior e mais confiável do que os nossos egos. 

 

 Segundo Pressfield (2018), o escritor procura descobrir aquele "segundo 

Eu" - aquele "Eu" mais sábio, aquele "Eu" verdadeiro. Cada trabalho que 

produzimos como artistas vem desse segundo "Eu". O nosso primeiro "Eu" nada 
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mais é do que o veículo que contém, e inicialmente esconde, o nosso verdadeiro 

Eu. Na minha opinião, o mesmo se aplica ao caso do cantor. Temos tendência em 

projetarmo-nos na nossa voz e pensamos muitas vezes em como queremos que a 

voz soe em vez de realmente cantarmos. Desta maneira interferimos com a 

coordenação vocal espontânea quando devíamos simplesmente não atrapalhar o 

processo. Quando não interferirmos abre-se um lugar de intimidade com o 

Cosmos, com o Eu e com o Espírito (Freinkel, 2011).  

 O cantor é um veículo, um intermediário entre o plano espiritual e o plano 

material, é através dele que a música vocal é expressa e manifestada. É, por isso, 

importante considerar a dimensão espiritual do ser quando enveredamos pelo 

processo de aprendizagem do canto lírico.  
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PARTE III: A JORNADA DO CANTOR 

 

 A jornada do herói (ou monomito) é um modelo narratológico que, segundo 

Joseph Campbell, Christopher Vogler, C.G. Jung e outros é comum a todas as culturas 

humanas. Este modelo existe na nossa psique desde o nascimento, como um sistema 

operacional ou, talvez seja mais correcto dizer, um pedaço de software dentro do sistema 

operacional. 

 A divisão inicial de “a jornada do herói” de Campbell é dividida por Vogler (2007) 

nas seguintes 12 fases ou etapas: 

1. Mundo Comum - O mundo normal do herói antes da história começar. 

2. O Chamamento à Aventura - Um problema apresenta-se ao herói: um desafio ou 

aventura. 

3. Reticência do Herói ou Recusa do Chamamento - O herói recusa ou demora a 

aceitar o desafio ou aventura, geralmente porque tem medo. 

4. Encontro com o Mentor ou Ajuda Sobrenatural - O herói encontra um mentor que 

o leva a aceitar o chamamento e o informa e treina para a sua aventura. 

5. Cruzamento do Primeiro Portal - O herói abandona o mundo comum para entrar 

no mundo especial ou mágico. 

6. Provações, aliados e inimigos ou A Barriga da Baleia - O herói enfrenta testes, 

encontra aliados e enfrenta inimigos, de forma que aprende as regras do mundo 

especial. 

7. Aproximação - O herói tem êxitos durante as provações. 

8. Provação difícil ou traumática - A maior crise da aventura, de vida ou morte. 

9. Recompensa - O herói enfrentou a morte, sobrepõe-se ao seu medo e agora 

ganha uma recompensa. 

10. O Caminho de Volta - O herói deve voltar para o mundo comum. 

11. Ressurreição do Herói - Outro teste no qual o herói enfrenta a morte, e deve 

utilizar tudo o que foi aprendido. 

12. Regresso com o Elixir - O herói volta para casa com o "elixir", e utiliza-o para 

ajudar todos no mundo comum. 

 A Jornada do Herói é definida por Campbell (1988) como “(…) a fundamental 

experience that everyone has to undergo”, podendo deste modo ser perspectivada como 

o padrão da experiência humana. Deslocamo-nos continuamente do conhecido para o 

desconhecido, conectando-nos com partes de nós mesmos que são inefáveis, 
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inarticuláveis e misteriosas. De certo modo, cada desafio ou mudança que enfrentamos 

na vida é uma jornada: cada amor encontrado, cada amor perdido, cada nascimento ou 

morte, cada mudança para um novo emprego, escola ou cidade, cada situação em que 

nos confrontamos com algo novo ou que nos força a reavaliar o nosso pensamento, 

comportamento ou perspectiva. A jornada é um processo de autodescoberta e 

autointegração, de manutenção do equilíbrio e da harmonia nas nossas vidas. Como 

acontece com qualquer processo de crescimento e mudança, uma jornada pode ser 

confusa e dolorosa, mas traz oportunidades para desenvolver confiança, perspectiva e 

compreensão.  

 Este ciclo básico de separação-iniciação-retorno pode ser uma metáfora valiosa 

para nos ajudar a compreender o desenvolvimento da identidade, experiências e desafios 

da vida, formação e carreira do cantor lírico. Este ciclo, ou jornada, é caracterizado por 

uma natureza transcendental, uma via espiritual de autodescoberta interna (Cameron, 

1992/2020).  

 Muitos cantores recebem este “Chamamento à Aventura” - o desejo avassalador 

de se tornarem músicos. Este sonho e aspiração fornecem energia e direcção, e embora 

possamos não realizar o nosso sonho da forma em que originalmente imaginávamos, 

ultrapassar os nossos limites obriga-nos a desenvolver e descobrir recursos que nos 

ajudam, incluindo guias e mentores, a superar os nossos demónios e a ultrapassar os 

limiares e, no caminho, a aprender a transformar o fracasso num recurso valioso. 

 Steven Pressfield afirma que os escritores escrevem para se descobrirem, quer 

eles percebam ou não. Neste caso o cantor descobre-se a si mesmo através da 

expressão artística do canto.  Assim como a jornada do herói é repleta de dificuldades e 

perigos, também é a do cantor. Na sua jornada todos os inimigos são mentais e 

autogerados: medo do fracasso, medo do sucesso, medo do novo, da dor, da solidão, da 

intensidade, necessidade de validação externa, dúvida, arrogância, impaciência, 

incapacidade de adiar a gratificação, a predisposição à distração, a superficialidade de 

pensamento e propósito, convencionalidade, insularidade, a necessidade de se apegar 

ao conhecido. Nenhum destes inimigos é real no sentido em que, por exemplo, um leão é 

real. Todos são produtos da mente (Pressfield, 2018). 

 Muitos escritores, antigos e modernos, equiparam a voz ao Eu ou à alma, por 

exemplo Coenen (1999), Austin (2001), Oddy (2004), Glazerson (1988), Patterson (1999), 

Schneider (2005), e Ling (1989). Cantar pode provocar experiências de pico de Maslow, 

ao trabalhar a voz é possível descobrir partes mais profundas do Eu e, potencialmente, 
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efetuar uma transformação psico-espiritual (Freinkel, 2011). Apesar de ser difícil lidar com 

a falha quando cantamos, é através de tentativa e erro, de exploração e experimentação 

que podemos aprender e seguir em frente na nossa jornada. Como diz a lei de Lavoisier 

“Na Natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”, também o crescimento e 

a evolução do cantor assim funcionam. 

 No Anexo III encontra-se um modelo da jornada do herói, processo interno e 

externo. 
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PARTE IV: PROBLEMÁTICA 

 

Vivemos numa era da razão e do intelecto, se não conseguimos descrever algo 

em palavras é pouco provável que o aceitemos como um facto. Separámos as nossas 

mentes dos nossos corpos e das nossas emoções. Um dos desafios do cantor é 

estabelecer essa ligação entre mente, corpo e emoções. É fundamental o cantor tornar-

se mais consciente uma vez que o instrumento do cantor é ele mesmo. 

No ocidente afastámo-nos de um sistema de crenças organizado, com esse 

afastamento perdemos toda uma estrutura que fornece aos cantores a ligação entre o 

psicológico, o físico e o intuitivo. O pensamento frio, analítico e materialista tende a 

estrangular o desejo de imaginação. 

A maior parte das pessoas que entrevistei passou por algum tipo de período de 

questionamento espiritual nas suas próprias vidas e está ciente do impacto que essa 

procura teve sobre si. A força espiritual permite que os cantores acedam a uma veia rica 

de criatividade, que superem os medos e assumam riscos. 

Os cantores vivem preocupados com a procura da técnica perfeita e passam, 

consequentemente, a maior parte do tempo “nas suas cabeças” esquecendo-se de olhar 

para si mesmos como uma unidade que engloba também os aspectos corporal, 

emocional e espiritual. Uma abordagem holística pode contribuir para criar uma 

performance mais autêntica e genuína e inclusive melhorar a própria técnica vocal. 

A minha proposta é investigar o canto lírico a partir de uma perspectiva holística 

que se enquadra na união/relação entre a voz e as 4 dimensões do ser humano – 

corporal, mental, emocional e espiritual. Irei analisar e investigar experiências espirituais, 

ou transcendestes, e como estas podem ocorrer a cantores formados e especializados 

em canto lírico e entender o que acontece com as suas consciências e emoções durante 

as experiências. Procuro compreender a jornada pessoal e psico-espiritual dos cantores 

durante a sua formação e enquanto cantam. Tenho como objectivo também perceber se 

existe algum problema emocional ou pessoal que atrapalhou ou talvez ainda atrapalhe a 

capacidade destes cantores de cantarem com liberdade vocal, e se o canto lhes 

proporcionou uma compreensão mais profunda do seu Eu, da sua identidade, da sua 

essência. Com isto procuro também entender a minha própria jornada pessoal como 

cantora. 
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Desta forma proponho encontrar respostas às seguintes perguntas: De que 

maneira sofre o cantor uma transformação/desenvolvimento transpessoal através da 

aprendizagem da arte do canto lírico? De que maneira a transformação do cantor através 

da arte do canto lírico gera evolução na técnica vocal e vice-versa? De que maneira essa 

transformação contribui na evolução da sua técnica vocal? De que maneira ser um 

veículo da música alinha o cantor com experiências do foro espiritual ou transcendente, 

como experiências de pico de Maslow? O que acontece com a consciência e as emoções 

do cantor durantes essas experiências? De que maneira a voz, como instrumento, pode 

potencialmente expressar o eu interior – o Eu – do cantor? Existe um Eu antes e depois 

da formação do canto? Porque é relevante uma abordagem holística da técnica vocal?  

Todas estas perguntas remetem para uma investigação cujos resultados serão 

apresentados através da elaboração de entrevistas semi-estruturadas a vários cantores 

líricos portugueses. As entrevistas permitirão uma reflexão sobre a experiência interior do 

canto, como a arte do canto transforma o cantor e como evoluiu a arte do canto através 

da transformação do cantor. 

 

Objectivo Geral 

 Contribuir para uma compreensão mais abrangente dos aspectos 

transcendentes/espirituais, de crescimento psico-espirituais e holísticos do canto lírico, 

através de uma abordagem baseada em entrevistas semi-estruturadas. 

 

Objectivo Específicos 
 

• Definir espiritualidade e consciência; 

• Definir experiência espirituais/transcendentes e compreender a sua dimensão na 

música; 

• Definir holismo e a sua aplicação na técnica vocal; 

• Observar e compreender o cantor e o canto através uma prespectiva baseada nas 

4 dimensões do ser – corporal, mental, emocional e espiritual; 

• Selecionar cantores para realizar entrevistas sobre a temática e analisar os dados 

recolhidos para obtenção de conhecimento: 
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o Reunir informação sobre experiências profundamente significativas a 

cantar dos entrevistados; 

o Averiguar se as experiências produziram desenvolvimento psico-espiritual 

e transformação nos entrevistados; 

o Entender se existiram problemas internos que impediram os entrevistados 

de terem uma vocalidade livre; 

o Compreender qual a posição dos entrevistados relativamente a uma 

abordagem holística da técnica vocal; 

o Perceber se certas práticas espirituais beneficiam a performance vocal dos 

entrevistados; 
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PARTE V: METEDOLOGIA 

 

Descrevo de seguida a metodologia empregue neste trabalho: 

 

• Pesquisa bibliográfica 

• Elaboração de questões relevantes 

• Entrevistas semi-estruturadas a cantores 

• Análise qualitativa das entrevistas 

• Conclusões finais 

 

Sendo este um trabalho de investigação teórica o primeiro momento compreende 

pesquisa, análise e discussão bibliográfica.  

  Os tópicos a pesquisar são teatro, ópera e consciência, experiências 

transcendentes na música, holismo e canto lírico. Recolherei dados a partir de motores 

de busca especializados, como JSTOR, b-on, Google Scholar.  
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Entrevistas 
 

 No âmbito desta dissertação foram realizadas onze entrevistas semi-estruturadas, 

oralmente, sendo que três foram presenciais e as restantes oito foram via plataforma 

Zoom pelo facto de ainda nos encontramos em situação pandémica e também pelo facto 

de a maior parte dos entrevistados habitarem fora da minha área de residência. As 

entrevistas tiveram a duração de uma hora pois considerei que um assunto complexo e 

subjectivo como é o de experiências de espiritualidade no canto requeria uma janela de 

tempo maior para se instalar um ambiente seguro de abertura e partilha, com a finalidade 

de produzir conhecimento. As perguntas 5 a 10 são inspiradas nas perguntas do guião de 

entrevista da dissertação de doutoramento de Paul Freinkel “Transpersonal Implications 

of Singing: A Intuitive Inquiry” (2011). No Anexo IV encontra-se disponibilizado o guião de 

questões colocadas durante a entrevista.  

 Duas destas entrevistas não estão incluídas na investigação pois não produziram 

conhecimento satisfatório, segundo os objectivos definidos. 

 Com as entrevistas procura-se experiências que os cantores entrevistados 

possam ter tido enquanto cantavam e que possam ser descritas como “espirituais” ou 

“transcendentes”, nas quais sentiram que ao cantar possam ter-se desprendido de si 

mesmos ou entrado em contacto com algo superior, mais expansivo ou diferente do seu 

eu e da sua experiência quotidiana. Pretende-se também averiguar se tais experiências 

provocaram transformação no cantor. 

 

 O formulário base das entrevistas tem doze perguntas, que se dividem em quatro 

blocos de perguntas, tendo cada bloco um enfoque determinado a partir dos assuntos e 

temas presentes nas perguntas que o constituem. O primeiro bloco de perguntas (1, 2, 3, 

4) teve a função de caracterizar os cantores às quais se fizeram as entrevistas: 

1) Idade 

2) Sexo 

3) O que se enquadra mais à sua situação actual? Estudante, docente, 

profissional em carreira? (pode escolher mais que uma opção) 

4) Há quantos anos estuda e pratica o canto lírico? 3 a 5, 5 a 7, 7 a 9, mais de 9 

anos? 
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 O segundo bloco de perguntas (5, 6, 7) teve como finalidade reunir informação 

sobre experiências profundamente significativas que os cantores entrevistados 

experienciaram ao cantar durante a sua jornada: 

5) Já teve uma experiência profunda ou profundamente significativa enquanto 

cantava? Ou já experimentou um estado de consciência elevado ou alterado 

enquanto cantava? Poderia descrever? Pode descrever a sua experiência do 

eu, espaço, tempo e cosmos? 

6) Poderia descrever o que aconteceu com sua consciência e as suas emoções 

durante a experiência? Elas mudaram de alguma forma? 

7) Essas experiências acontecem com frequência? Pode iniciá-las 

voluntariamente? O que contribui e o que inibe essas experiências tanto 

durante as experiências quanto entre elas? 

 

 No terceiro bloco de perguntas (8, 9, 10) pretendeu-se averiguar se as 

experiências, músicas favoritas ou personagens interpretados provocaram 

desenvolvimento pessoal e transformação nos entrevistados, assim como se existiram 

problemas internos que impediram os cantores de terem uma vocalidade livre: 

8) Essas experiências ou o processo de aprender a cantar mudaram-no/na? 

Sente que cresceu com eles e de que maneira? Mudaram a sua vida diária, os 

seus relacionamentos e a sua relação com o mundo / cosmos? 

9) Existe ou existiu alguma experiência pessoal ou emocional ou problema 

interno que teve que superar ou “lidar com” para cantar livremente ou que 

consistentemente teve que trabalhar para cantar livremente? Por outras 

palavras, o que há dentro de si que o impede de cantar livremente? 

10) Tem uma música favorita (ária, canção, obra) que tem um significado especial 

para si quando a canta? Pode descrever a sua experiência ao cantá-la e por 

que é particularmente significativa? Ou um papel/personagem que interpretou 

e sentiu que o/a transformou? Pode descrever a sua experiência e de que 

maneira isso o/a transformou e porque é particularmente significativa? 

 

 O último bloco de perguntas (11 e 12) procurou entender qual a opinião dos 

entrevistados relativamente a uma abordagem holística da técnica vocal e se certas 

práticas espirituais beneficiam a sua performance: 
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11) Concorda com uma abordagem holística da técnica vocal? Ou seja, uma 

educação vocal que se dirija ao cantor como um todo e que molde e honre as 

conexões entre as 4 dimensões - corporal, mental, emocional e espiritual - e a 

voz? Pode explicar porquê? 

12) Na preparação da sua prática como cantor-performer utiliza práticas espirituais 

de outras culturas? Que práticas utiliza? (Ex: yoga, meditação, mantras, tai 

chi, qi gong, outras artes marciais, reiki, etc.) Considera que a utilização 

dessas práticas: Oferecem estrutura para uma maior autoconsciência como 

performer? Beneficiam a sua técnica vocal? Fornecem ferramentas úteis para 

a experiência em palco? 
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Análise Qualitativa das Entrevistas 

 

 Apresento em seguida a interpretação do conteúdo e das informações recolhidas 

nas entrevistas semiestruturadas, tendo em conta a problemática deste estudo de 

investigação, tendo em conta a fundamentação e revisão teórica apresentada e os blocos 

de perguntas do formulário de entrevista, criados a partir do tema da investigação. 

 

• Perguntas 1, 2, 3, 4 

 Da análise do primeiro bloco de perguntas relativas à caracterização das pessoas 

entrevistadas, podemos dizer que a idade dos entrevistados está compreendida entre os 

24 e os 41 anos.  

 Dos cantores entrevistados – refiro-me de agora em diante apenas aos  nove que 

incluo neste estudo – dois são do sexo masculino, os restantes sete são do sexo 

feminino.  

 Todos os entrevistados são profissionais em fase de carreira, cinco também são 

docentes e quatro também são estudantes. 

 Sete estudam e praticam o canto lírico há mais de nove anos. Nenhum estuda há 

menos de sete anos. 

 

• Perguntas 5, 6 e 7 

 Em relação ao segundo bloco de perguntas sobre experiências profundamente 

significativas ao cantar houve alguma sobreposição de respostas entre a experiência (5) 

e o que aconteceu com as suas emoções e a sua  consciência (6).  

 Três pessoas referiram experiências em coros, sendo que dois referiram a 

experiência durante um concerto da 2ª Sinfonia de Mahler. 

 “Já. Principalmente em grupo, com ensemble. É mais fácil isso acontecer em 

grupo do que propriamente a solo. Talvez porque, se calhar, a cantar a solo sinto outra 

pressão. (…) Quase que sinto que está o mundo inteiro a cantar aquilo. Eu não sei 

explicar melhor.” (Participante F, 41 anos) 
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 “(…) acabei por sentir (…) uma espécie de uma unidade com todas as pessoas à 

volta, e uma espécie de mais do que a soma das partes.” (Participante C, 30 anos) 

 Em relação à noção de tempo durante as experiências é unanime entre os 

entrevistados que o tempo dilata, ou pára, ou não há noção de tempo.   

 Três pessoas descrevem também uma passagem do tempo quase que em 

câmara-lenta, onde há um nível elevado de concentração. 

 “(…) conseguimos notar cada pormenor, cada transição emocional.” (Participante 

A, 24 anos) 

 “(…) eu consigo quase dissecar todos os segundos daquela apoteose final de 

coral na minha mente.” (Participante C, 30 anos) 

 “(…) parecia que eu estava a cantar em câmara-lenta, no meu cérebro eu sabia o 

que é que vinha a seguir.” (Participante D, 26 anos) 

 Várias pessoas utilizam expressões como ver de cima/fora, sair de mim  ao 

descreverem a experiência, têm, portanto, uma noção diferente do seu eu quotidiano ou 

encontram-se num estado alterado de consciência próximo de, ou mesmo, uma 

experiência fora-de-corpo3. 

 “(…) eu torno-me uma pessoa que não sou eu neste mundo físico (…)”;  “(…) à 

medida que eu ia repetindo (a ária) eu ia me sentido cada vez mais fora de mim (…) era 

como se eu passasse mesmo para a personagem. Cada vez tinha menos de mim 

fisicamente.” (Participante A, 24 anos) 

 “(…) acho que saí da minha realidade. Como se só aquela vibração é que 

existisse, e como se só aquela vibração importasse. Não sei explicar bem.” (Participante 

B, 26 anos) 

 “(…) eu senti que já não era eu, não sei bem, que já não estava ali, que  estava a 

ver quase de fora (…)”; “(…) o meu eu veio olhar-me. Senti-me numa experiência um 

bocadinho fora-de-corpo, como se tivesse saído um bocadinho de mim.” (Participante D, 

26 anos) 

 “É como se eu entrasse numa realidade paralela em que eu sei que sou eu, e 

estou-me a ver de cima (…) e depois de repente quando o pano cai, quando as palmas 

soam, eu volto.” (Participante E, 39 anos) 

 
3 Uma experiência fora-de-corpo pode ser definida como a experiência na qual uma pessoa 
parece estar acordada e a ver o seu corpo e o mundo de um local exterior ao corpo físico; 
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 “(…) assim que eu dou a primeira nota o meu eu desapareceu (…)”; “Era quase se 

me tivesse a ver de cima e sentia as coisas.” (Participante G, 35 anos) 

 “(…) de repente senti-me a sair de palco e vi-me de costas, ou seja, vi-me de cima 

e a olhar para mim de costas (…)”; (Participante H, 39 anos) 

 Relativamente à frequência das experiências e se é possível iniciá-las 

voluntariamente temos dois grupos de pessoas com alguma graduação pelo meio: aquele 

que sente ser algo raro e difícil de experienciar, e aquele que sente que quando canta 

chega sempre a um estado de transcendência e, por isso, as experiências são-lhe 

naturais. 

 “Não acontecem com frequência. Eu não consigo activá-las voluntariamente.” 

(Participante B, 26 anos) 

 “(…) não te consigo dizer que acontece com frequência.”; “Eu acho que a resposta 

é q.b.” (Participante D, 26 anos) 

 “Isso para mim é me relativamente fácil depois de fazer vários ensaios (…)” 

(Participante H, 39 anos) 

 “(…) qualquer performance para mim é assim (…)”; “Desde que entro em palco 

deixo de ser eu.” (Participante E, 39 anos) 

 “(…) eu sempre que canto sinto algo transcendental.” (Participante I, 31 anos) 

 De uma maneira geral as palavras e expressões medo, julgamento, crítica, stress, 

ansiedade, querer controlar aparecem associados aos factores que inibem este tipo de 

experiências ao cantar. Assim como, entregar-me e não controlar mais se associam aos 

factores que contribuem para a experiência acontecer. 

 “Acho que o julgamento do outro, medo de que me julguem, medo de errar, sentir-

me insegura, começar a controlar demasiado o que estou a fazer (…)” (Participante G, 35 

anos) 

 “(…) receios, e da opinião dos outros, etc, e o stress que tenho no meu  dia-a-dia 

(…)” (Participante A, 24 anos) 

 “Ter medo do julgamento e da crítica, e essa ansiedade toda (…)” (Participante B, 

26 anos) 
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 “(…) é o não querer controlar (…) libertar-me do medo (…)”; “E não pensar muito 

tecnicamente.”; “(…) entrego-me.” (Participante D, 26 anos) 

 “Quanto mais nós forçamos, ou queremos ir lá, menos vamos.” (Participante A, 24 

anos) 

 “(…) não faço nenhuma acção que me leve a esse estado, se há algo que eu faço 

é simplesmente entregar-me ao momento.” (Participante I, 31 anos) 

 

• Perguntas 8, 9 e 10 

No terceiro bloco de perguntas sobre desenvolvimento pessoal e transformação 

nos entrevistados através da experiência, música favorita ou personagem interpretado, 

assim como problemas internos ao cantar posso retirar as seguintes conclusões: 

 Todos os entrevistados sentiram que as experiências e o processo de aprender a 

cantar os mudou/transformou. 

 “(…) também me mostraram que eu sou capaz de fazer mais do que o que 

penso.”; “(…) com estes momentos eu consigo ser eu num todo completo.”; “(…) estas 

experiências ajudaram-me a desenvolver-me num todo mesmo.” (Participante A, 24 anos) 

 “O processo de aprender a cantar mudou-me muito.”; “(…) eu comecei a pensar 

(…) que realmente eu queria transmitir aquilo que a música me dizia, eu queria ser um 

veículo para a música e não queria ser o foco. E isso fez com que (…) eu me 

relativizasse porque o importante era a música.” (Participante B, 26 anos) 

 “(…) na minha vida isso ajudou-me a perceber um bocadinho que a verdadeira 

recompensa das coisas é a longo prazo (…)” (Participante C, 30 anos) 

 “(…) eu acho que não seria sequer a mesma pessoa se eu não cantasse (...).”; 

“Tornaram-me uma pessoa mais consciente, portanto, eu acho que está completamente 

ligado o desenvolvimento pessoal (…) com o trabalho que é feito por um cantor.” 

(Participante D, 26 anos) 

 “Sim, o processo de aprender a cantar foi um processo que me obrigou a crescer 

muito enquanto pessoa. Para já foi um processo de autoconhecimento corporal, de busca 

de sensações físicas no meu corpo, de perceber que a parte emocional está intimamente 

ligada com a minha voz e com o meu corpo.” (Participante G, 35 anos) 

 “(…) o canto dá-nos uma bagagem muito grande do nosso corpo, do nosso 

organismo.” (Participante I, 31 anos) 
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 Todos os entrevistados passaram por processos de resolução de problemas 

internos que os impediam de cantar livremente e viram progressos significativos 

acontecer nas suas vozes aos desbloquearem esses problemas. 

 “(…) a ansiedade (…)”; “Eu acabava por me anular quanto tinha alguém ou 

quando sabia que alguém podia estar a ouvir (…)”; “E quando estou livre de bloqueios, o 

meu corpo está livre, não está fechado, não está limitado sobre si próprio e a voz 

acompanha.” (Participante B, 26 anos) 

 “Acho eu para mim o que teve mais presente foi o medo de desiludir os outros. 

(…) medo de as pessoas não gostarem de mim (…)”; “Hoje em dia sinto maior liberdade 

para cantar e sinto mais conexão (…)”; “(…) graças a isso a minha voz mudou um pouco 

o fach. Graças ao ter desbloqueado (…) o chakra da garganta, onde eu sempre guardava 

muita coisa.” (Participante D, 26 anos) 

 “Tem muito a ver com os medos. Com o medo do julgamento do outro, de falhar, 

ser muito perfeccionista, de não acreditar em mim (….)”; “(….) quando eu comecei a ter 

mais consciência disso e trabalhar mais no meu foro emocional e psicológico, obviamente 

espiritual, a minha voz deu um salto a todos os níveis – ficou estável, harmonicamente 

maior.” (Paraticipante G, 35 anos) 

 “(…) se te puder dizer alguma coisa é de facto a minha timidez. No início tive de 

lutar um bocadinho contra isso.” (Participante H, 39 anos) 

 Todos os entrevistados têm uma música favorita que ao cantar tem um significado 

especial para eles e oito interpretaram personagens que os transformaram, no entanto 

nem sempre da maneira profunda – transformação da consciência – que procuro neste 

estudo de investigação. 

 “É como se essas canções fossem um lembrete do que importa para mim, do que 

eu acho que importa nisto tudo. Há um eu diferente depois de conhecer aquelas canções 

(…) elas lembram-me do eu que eu quero ser e do eu que eu quero construir.”; “(…) e 

talvez seja, por isso, que abra as portas e isso se reflicta no canto.” (Participante B, 26 

anos) 

 “Ou seja, se tu descobrires essa peça, estas peças que te acordam é o teu café 

da manhã.” (Participante F, 41 anos) 

 “(…) a personagem que interpretei tinha uma personalidade completamente 

diferente da minha – cheguei a um ponto em que comecei a passar a parte do ser 
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espevitada demais, do ser mais aberta e etc. para o meu dia-a-dia. No entanto, acho que 

isso foi um ponto positivo (…) pois permitiu-me ser mais aberta.” (Participante A, 24 anos) 

 “(…) essa personagem fez-me perceber não só que a confiança às vezes 

desmedida é bem recebida no geral.”; “(…) ganhei um bocadinho de confiança ao fazer 

essa personagem (…)” (Participante C, 30 anos) 

 “Foi uma personagem que me ajudou a crescer tanto vocalmente como a nível 

pessoal.”; “(…) esse personagem veio interferir também um bocadinho com essa minha 

cura (…) desses dois pólos. (masculino e feminino)”; (Participante D, 26 anos) 

 “Ela fez-me perceber porque é que eu canto, porque é que eu estou neste mundo 

(…)”; “(…) eu canto para servir.” (Participante G, 35 anos) 

 “(…) ajudou-me a perceber que todos os personagens têm coisas nossas.” 

(Participante I, 31 anos) 

 

• Perguntas 11 e 12 

 Do bloco final de perguntas que procurou entender qual a opinião dos 

entrevistados relativamente a uma abordagem holística da técnica vocal e se certas 

práticas espirituais beneficiam a sua performance, podemos dizer que todos os cantores 

entrevistados concordam com uma abordagem holística da técnica vocal e acham que é 

algo importante e urgente a ter em conta, cada vez mais na educação vocal. 

 “Concordo plenamente.”; “(…) a voz não pode ser trabalhada à parte do corpo e à 

parte da mente porque, repito, acho que a voz é corpo e personalidade e identidade, e se 

alguma dessas casas não está a funcionar, portanto, se alguma parte do corpo ou da 

mente ou da nossa alma não está a funcionar isso vai afectar directamente a nossa voz.” 

(Participante B, 26 anos) 

 “Absolutamente sim (…)”; “(…) acho que há coisas que não são dissociáveis, que 

é a emoção e o canto e, mais em frente, a espiritualidade e o canto.” (Participante C, 30 

anos) 

 “Em absoluto.”; “Na verdade, acho que é urgente a aprendizagem dessa forma, 

porque tudo está conectado. Não pode haver nada em desconexão porque o nosso 

instrumento está dentro do nosso corpo.” (Participante D, 26 anos) 
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 “Sim, eu concordo com isso (…)”; “(…) isto é um jogo de autoconhecimento, sem 

dúvida nenhuma, e digo-te que a procura em mim de uma melhor técnica da voz fez com 

que eu me descobrisse enquanto ser humano.” (Participante G, 35 anos) 

 “Para mim claramente que a abordagem vocal tem que ser mais completa do que 

é muitas vezes.”; “(…) é trabalhares em ti como um todo e não só como um técnico da 

tua voz (…)” (Participante H, 39 anos) 

 Em relação a práticas espirituais realizadas pelos entrevistados podemos concluir 

que o yoga, meditação e mantras são os favoritos. Três pessoas dizem que têm 

facilidade em esvaziar a mente de pensamentos e, por isso, não meditam de uma forma 

formal, entram no estado meditativo ao longo do seu dia sempre que desejam. Uma 

pessoa refere que apesar de praticar yoga nunca fez a ligação com o canto. No geral, as 

práticas utilizadas pelos entrevistados parecem beneficiar em vários aspectos a sua 

performance vocal. 

 “(…) yoga (…) e logo aí comecei a sentir uma diferença (na voz), porque, lá está, 

começamos a ganhar outra consciência do corpo pelo facto de termos de estar atentos à 

respiração. O yoga ajudou-me, mas foi super desconfortável porque eu não me permitia ir 

a este íntimo, a ir cá dentro.” (Participante A, 24 anos) 

 “O que eu faço é o “om” budista, ajuda-me imenso a relaxar as cordas vocais.”; 

“Pratico mantras, também faço algum relaxamento através de exercício físico (…)”; “(…) 

logo depois de fazer exercício físico canto melhor.”; “(…) um “om” durante para aí uns 

cinco minutos, às vezes durante dez, põe-me quase em contacto com o nirvana e sai 

tudo muito melhor.” (Participante C, 30 anos) 

 “Há uma preparação que quando faço a diferença é muita, e inclui yoga, pode 

incluir meditação, os mantras é algo que eu comecei há pouco tempo a experimentar e 

senti muita diferença.”; “(…) faço este tipo de coisas que me ajuda realmente a acalmar, 

o meu batimento cardíaco fica mais relaxado, o meu corpo fica mais relaxado e, 

consequentemente, a voz também fica mais estável, mais “grounded”, que é um dos 

meus maiores desafios – estar mais enraizada.” (Participante D, 26 anos) 

 “(…) meto o vídeo dos mantras na televisão e estou ali calmamente (…) porque a 

minha voz regenera, sinto mesmo a regenerar.”; “Os mantras são bons porque é uma 

meditação, mas uma meditação activa, ou seja, uma meditação que és tu próprio a fazer 

um tom e a procurares os teus tons, és tu a curaste com a voz.” (Participante F, 41 anos) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os objectivos principais desta investigação foram aprofundar três temas relativos 

com a performance do cantor lírico: 

• abordagem holística da técnica vocal baseada nas 4 dimensões do ser humano 

• averiguar como a arte do canto lírico alinha o cantor com experiências do foro 

transcendente/espiritual  

• analisar a jornada de transformação psico-espiritual que um cantor lírico 

empreende 

 Para tal, procedeu-se a uma revisão bibliográfica sobre o assunto e, 

simultaneamente, à realização de entrevistas semi-estruturadas a onze cantores líricos 

com idades compreendidas entre os 24 e os 41 anos. 

 Concluiu-se, em conversa com os vários entrevistados, que a abordagem holística 

da técnica vocal é considerada uma via pouco explorada, mas que faz sentido para todos 

eles e há o desejo de esta estar mais presente na aprendizagem do canto lírico. Conclui-

se também que cantar alinha o cantor com experiências do foro transcendente/espiritual 

e que estas estão muitas vezes alinhadas com momentos em que os entrevistados 

sentiram uma maior conexão com a música, com o público e com o personagem que 

interpretavam. Por fim, conclui-se ainda que, tal como na vida, existem ciclos ou jornadas 

transformadoras que o cantor percorre ao aperfeiçoar a sua arte. Essa jornada de 

crescimento e evolução transforma psico-espiritualmente o cantor. 

 Meyer-Dinkgräfe (2013) afirma que é a natureza subjectiva das artes 

performativas que as alinha tão profundamente com estados alterados de consciência ou 

experiências espirituais. Segundo ele a experiência da consciência pura (fonte não 

manifestada e não expressa de toda a criação animada e inanimada) ao mesmo tempo 

que a de vigília ou sonho ou sono é característica de estados superiores de consciência, 

conforme definido no modelo vedanta de consciência – consciência pura como base dos 

estados superiores de consciência, também é a base da espiritualidade. 

 Para Reimer (1995) o trabalho clássico sobre de experiências profundas e 

transcendentes na música é atribuído a Abraham Maslow. Foi ele que introduziu o 

conceito “experiências de pico” – sentimentos repentinos de intensa felicidade e bem-

estar, com uma consciência da verdade última e da unidade de todas as coisas. Em 
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1980, Robert Panzarella investigou as experiências de pico na música e nas artes visuais 

através do seu estudo “The Phenomenology of Aesthetic Peak Experiences”. As 

respostas ao seu estudo foram divididas em quatro categorias: “renewal ecstasy, motor-

sensory ecstasy, withdrawal ecstasy, fusion-emotional ecstasy” (Reimer, 1995). Mais 

recentemente o conceito SEM (strong experiences with music) foi introduzido por Alf 

Gabrielsson. A análise do estudo das SEM assumiu a forma de um sistema descritivo 

com sete categorias principais, cada uma com um número diferente de sub-categorias: 

“general characteristics, physical reactions and behaviours, perception, cognition, 

feelings/emotion, existencial and transcendental aspects, personal and social aspects”. 

 Relativamente à aplicação da teoria holística ao canto lírico, Smith (2007) defende 

uma pedagogia holística que incentiva o equilíbrio entre os aspectos vocais e extravocais 

do canto. Cantar, segundo o autor, é baseado em dois instintos fundamentais da vida: 

respirar e falar. Smith explica no seu livro que no centro da experiência humana há uma 

ânsia por autenticidade e que é isso que compele as pessoas a irem assistir a 

espetáculos de teatro ou de ópera. 

 O crescimento e a evolução são co-criados por todas as dimensões da natureza 

humana. Segundo Ferrer (2003), um processo genuíno de crescimento não pode ser 

dirigido exclusivamente pela mente, mas emerge da participação colaborativa e do poder 

criativo de todas as dimensões humanas. Como a nossa pessoa inteira é o nosso 

instrumento, tudo sobre nós – o nosso estado físico, emocional, psicológico, e espiritual – 

afecta os aspectos físicos e acústicos do canto. É, por isso, que é importante ter em 

conta as quatro dimensões do ser humano – corporal, mental, emocional e espiritual – 

quando abordamos a técnica vocal.  

 O corpo é como o “registo” dos acontecimentos que impactaram uma pessoa 

durante a sua vida; Grande parte desse registo tem origem no foro psicológico e mental. 

Cada pessoa tem uma história pessoal psicológica diferente, a voz vai ser afectada por 

esses comportamentos psicológicos que por sua vez vão causar tensões nos músculos, 

desalinhar a postura, ou afectar a maneira como respiro; A comunicação de emoções e 

de estados emocionais é algo central na arte do canto lírico durante o drama. É através 

das emoções que nos expressamos ao cantar, é através da nossa capacidade de 

expressar emoções que cativamos ou não o público. Caso o cantor não consiga integrar 

os processos de expressão emocional na sua performance, a emoção não vai ser 

identificada pelo público e “o perfil acústico do som emitido reflectirá apenas a qualidade 

intrínseca da sua voz e o seu nível de domínio técnico, não sendo possível (...) outro grau 
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de indução emocional no público” (Araújo, 2012); William James (1902) argumenta que a 

origem de uma crença nada diz sobre o seu valor e que a experiência religiosa muitas 

vezes tem um efeito positivo e transformador sobre aqueles que passam por ela. Para 

Jung, saúde é a integração de todos os níveis da experiência humana. Portanto, a 

religião/espiritualidade, como portadora do conhecimento arquetípico, é necessária para 

o bem-estar completo. O cantor é um veículo, um intermediário entre o plano espiritual e 

o plano material, é através dele que a música vocal é expressa e manifestada. 

 A Jornada do Herói pode ser uma metáfora valiosa para nos ajudar a 

compreender o desenvolvimento da identidade, experiências e desafios da vida, 

formação e carreira do cantor lírico. Este ciclo, ou jornada, é caracterizado por uma 

natureza transcendental, uma via espiritual de autodescoberta interna. 
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ANEXOS 

ANEXO I – Níveis de consciência no estado de vigília – modelo Vedanta 
 

 

 

 

 

Baseado no gráfico presente no livro Theatre, Opera and Consciousness - History and 

Current Debates de Daniel Meyer-Dinkgräfe, 2013, p.22. 

Tradução pela prórpia. 
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ANEXO II – Estados de Consciência – modelo Vedanta 
 

 

 

 

 

 

Baseado no gráfico presente no livro Theatre, Opera and Consciousness - History and 

Current Debates de Daniel Meyer-Dinkgräfe, 2013, p.24. 

Tradução pela prórpia. 
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ANEXO III – A Jornada do Herói (processos externo e interno) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradução pela prórpria das ilustrações de Christopher Vogler - a primeira mostra a jornada 

externa do herói; a segunda mostra o processo interno: como experimentamos e 

processamos as mudanças. Os círculos são adequados, pois a jornada é cíclica. Nós 

viajamos e voltamos a casa e então voltamos a partir numa próxima jornada. 
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ANEXO IV – Guião das entrevistas 
 

Antes de mais muito obrigada pelo interesse que demonstrou em participar nesta 

entrevista, e pela pronta disponibilidade.  

Encontro-me a realizar uma investigação no âmbito do Mestrado em Música, Ramo 

Performance, pela Universidade de Aveiro, sobre a experiência interior ao cantar: a 

transformação do cantor através da arte do canto e a evolução na arte do canto 

através da transformação do cantor, e neste trabalho de investigação é fundamental a 

aplicação no terreno de um questionário aos cantores líricos, sejam estes estudantes, 

docentes ou profissionais em fase de carreira, a fim de recolher elementos necessários 

para estudo. 

Estou particularmente interessada nas experiências que pode ter tido enquanto cantava e 

que podem ser descritas como "espirituais" ou "transcendentes", nas quais sente que, ao 

cantar, pode ter-se desprendido de si mesmo ou entrado em contato com algo superior, 

mais expansivo ou diferente do seu eu e da sua experiência quotidiana. Isto pode ser 

algo que aconteceu uma vez ou algo que acontece na sua vida. 

 

Dados Pessoais 

1) Idade: ___ anos. 

2) Sexo: masculino __ feminino __ 

3) O que se enquadra mais à sua situação actual? (pode escolher mais do que uma 

opção)  

Estudante __ Docente __ Profissional em carreira__ 

4) Há quantos anos estuda e pratica o canto lírico?  

3 a 5 __      5 a 7__        7 a 9__       mais de 9__ 

 

Perguntas 

5) Já teve uma experiência profunda ou profundamente significativa enquanto cantava? 

Ou já experimentou um estado de consciência elevado ou alterado enquanto cantava? 

Poderia descrever? Pode descrever a sua experiência de Eu, espaço, tempo e Cosmos? 

Especificamente deixei de fora palavras que podem estar carregadas de um ponto de 

vista religioso, mas sinta-se à vontade para usar palavras como Deus, se quiser. 

6) Poderia descrever o que aconteceu com sua consciência e as suas emoções durante a 

experiência? Elas mudaram de alguma forma? 

7) Essas experiências acontecem com frequência? Pode iniciá-las voluntariamente? O 

que contribui e o que inibe essas experiências tanto durante as experiências quanto entre 

elas? 

8) Essas experiências ou o processo de aprender a cantar mudaram-no/na? Sente que 

cresceu com eles e de que maneira? Mudaram a sua vida diária, os seus 
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relacionamentos e a sua relação com o mundo / Cosmos? Existe ou existiu alguma 

experiência pessoal ou emocional ou problema interno que teve que superar ou “lidar 

com” para cantar livremente ou que consistentemente teve que trabalhar para cantar 

livremente? Por outras palavras, o que há dentro de si que o impede de cantar 

livremente? Não estou necessariamente a referir-me ao cantar no palco. 

9) Tem uma música favorita (ária, canção, obra) que tem um significado especial para si 

quando a canta? Pode descrever sua experiência ao cantá-la e por que é particularmente 

significativa? Ou um papel/personagem que interpretou e sentiu que o/a transformou? 

Pode descrever a sua experiência e de que maneira isso a transformou e porque é 

particularmente significativa? 

10) Concorda com uma abordagem holística da técnica vocal? Ou seja, uma educação 

vocal que se dirija ao cantor como um todo e que molde e honre as conexões entre as 4 

dimensões - corporal, mental, emocional e espiritual - e a voz? Pode explicar porquê?  

(O holismo tem como crença central de que tudo está ligado com tudo e que a mudança numa 

área afetará a mudança em todo o sistema) 

11) Na preparação da sua prática como cantor-performer utiliza práticas espirituais de 

outras culturas? Que práticas utiliza? (Ex: yoga, meditação, mantras, tai chi, qi gong, 

outras artes marciais) Considera que a utilização dessas práticas: Oferecem estrutura 

para uma maior autoconsciência como performer? Beneficiam a sua técnica vocal? 

Fornecem ferramentas úteis para a experiência em palco? 

 

Gostaria de acrescentar/fazer algum tipo de observação que ache pertinente e que não 

foi abordado durante a entrevista? 

Há alguém que conhece e queria referir para entrevista, que se enquadre neste estudo 

de investigação? 

 

Muito obrigada! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


