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Resumo: A canção é uma forma artística bastante versátil cuja aparente simplicidade estrutural 
acaba por revelar um complexo sistema de relações entre palavra, música, corpo e movimento. 
Buscamos traçar as linhas gerais de uma abordagem analítica da canção popular focada em sua 
performance, situando o corpo, ou, mais precisamente, os corpos (do intérprete e do público) no 
centro das questões a serem consideradas na atividade de pesquisa. Encaramos o corpo como 
dimensão espacial da subjetividade (Ostrower, 1996), com especial atenção à voz como agente de 
mediação intra e intersubjetiva (Castarède, 2004). Em relação à performance, nos aproximamos da 
noção aberta de “graus de performaticidade”  (Zumthor, 2005), baseada nas diversas modalidades de 
interação entre obra e público, inclusive nos casos onde há mediação tecnológica (Schafer, 1994). 
Esta visão aponta para a performance como importante paradigma estético ao considerar a obra 
artística em todas as fases de sua existência, levando em conta elementos anteriormente 
considerados acidentais no processo de significação e revelando tensões valorativas implícitas em 
certas práticas analíticas. A permanente relevância da canção na sociedade contemporânea e sua 
adaptabilidade às novas tecnologias a torna emblemática no campo dos estudos da performance, 
fornecendo subsídios para uma abordagem transdiciplinar tanto do ponto de vista analítico quanto 
artístico.
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1. Voz, corpo e subjetividade

 Para a artista plástica e professora Fayga Ostrower, as vivências do espaço são 

determinantes na construção do senso de identidade e sociabilidade das pessoas:

As formas de espaço constituem tanto o meio como o modo de nossa conscientização, ou seja, o 
espaço torna-se, simultaneamente, forma das experiências vividas e imagem de seus conteúdos 
[...] E do mesmo modo, quaisquer conteúdos afetivos que queremos expressar e comunicar aos 
outros são por nós traduzidos intuitivamente como imagens de espaço. Mesmo quando essa 
comunicação se dá a nível verbal. Ao dizermos, por exemplo, que algo nos toca de modo 
profundo ou apenas superficial, usamos intuitivamente imagens de espaço. Quando falamos das 
qualidades de um indivíduo  (um ser in-divisível), como sendo aberto  ao mundo ou fechado, 
como sendo expansivo  ou introvertido, desligado, envolvente, atraente, repulsivo, distante, 
próximo, usamos sempre imagens de espaço. Não há outra maneira possível de conscientizar, 
formular e comunicar nossa experiência (Ostrower, 1999, p. 86. Grifos da autora).

 Se, como diz Ostrower, o espaço é “tanto o meio como o modo” de nossas experiências 

vivas, podemos dizer que o corpo, enquanto dimensão espacial da condição humana, é também 

nosso meio e nosso modo de ser e de estar no mundo. O corpo nos fornece ferramentas de 

percepção e interação com o ambiente e com outros indivíduos: ao mesmo tempo em que nossos 

órgãos captam estímulos externos, também os filtram e permitem que elaboremos respostas e 

formulemos perguntas, em forma de novos estímulos sensoriais num ciclo comunicativo que se 

estende até o fim da vida. Entre estes sinais produzidos pelo corpo com finalidade de comunicação  
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nos interessa particularmente a voz. Na voz está inscrito o corpo de quem a emite, pois a voz 

também está ligada ao aspecto material, concreto, corporal da identidade individual, explicitando 

traços pessoais e culturais desta identidade.

 A voz é um dos primeiros instrumentos de que dispomos como meio expressivo: o som vem 

antes do gesto ou da escrita e configura-se como o primeiro traço de nossa identidade. As crianças 

choram ao nascer: uma primeira manifestação de vida, inegavelmente sonora. Entretanto, a relação 

entre voz e identidade é complexa, envolvendo dimensões fonológicas, psíquicas e culturais. Esta 

complexidade que cerca a voz também pode ser observada no que diz respeito à plurifuncionalidade 

dos órgãos que compõem o aparelho fonador humano. A boca, como exemplifica Lucia Santaella, 

serve à satisfação de necessidades fisiológicas (comer, beber, respirar), mas também está envolvida 

com o prazer, sendo difícil separar estes dois aspectos nas funções que desempenha, sobretudo no 

processo que origina a fala, já que esta “não se coloca apenas a serviço da comunicação e interação 

dos seres humanos entre si e destes com o mundo. Ela também pode produzir um excedente de 

prazer. Assim como da função de comer se acresce o prazer da degustação, na fala está inscrita a 

possibilidade do canto. Encantamento do canto: fala transmutada em prazer” (Santaella, 2002, pp. 

37-38). Sabemos também que é impossível falar da voz como fenômeno isolado, sobretudo quando 

percebemos a intensidade de sua conexão com a audição: não podemos produzir sons vocais se não 

formos capazes de ouvi-los.

 Além da complexidade relativa à produção dos sons vocais, existe uma relação entre voz, 

expressão e identidade, o que significa que a voz é parte essencial do processo de formação do 

sujeito. Assim escreve Freud:

Uma criança recém-nascida ainda não distingue seu ego do mundo externo como fonte das 
sensações que fluem sobre ela. Aprende gradativamente a fazê-lo, reagindo a diversos 
estímulos. Ela deve ficar fortemente impressionada pelo fato de certas fontes de excitação, que 
posteriormente identificará como sendo seus próprios órgãos corporais, poderem provê-la de 
sensações a qualquer momento, ao passo que, de tempos em tempos, outras fontes lhe fogem - 
entre as quais se destaca a mais desejada de todas, o seio da mãe -, só reaparecendo como 
resultado de seus gritos de socorro (Freud, 1976, p. 84).

 O grito do recém-nascido representa bem mais que um sinal de descontentamento ou 

protesto, ele assinala a descoberta de um novo meio de expressão que passará a ser utilizado de 

maneira cada vez mais deliberada e articulada pelo indivíduo. Um meio de expressão que ultrapassa 

o utilitarismo da comunicação para inscrever-se também como ferramenta de tradução do indizível: 

a voz. Do grito à fala articulada em linguagem, o longo e complexo percurso da voz acompanhará o 

desenvolvimento do sujeito e sua transmutação em um ser capaz de manipular relações simbólicas 

por meio da linguagem.
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 A partir dos processos descritos por Freud, Marie-France Castarède posiciona a voz como 

agente mediador entre o corpo e a linguagem no processo de formação do sujeito:

Se o grito é a primeira expressão afetiva, a voz vai lhe suceder, introduzindo fenômenos sonoros 
especificamente humanos, como as vibrações harmônicas. Ela é mediadora entre o corpo e a 
linguagem [...] A voz é mediação, não apenas para o sujeito em si mesmo, entre seu corpo e a 
língua, mas com a voz do outro. Ela se encarna em um ‘discurso vivo’, para retomar a expressão 
de André Green. A fala levada pela voz é diferente do pensamento, pois ela é resultado de uma 
descarga motora. Falar de viva voz ao outro é se descarregar (Castarède, 2004, p. 134. Tradução 
nossa).

 Por meio da voz (e da escuta, evidentemente) o ser humano vai construir seu estatuto de 

sujeito. A voz desempenha um papel essencial no desenvolvimento da noção de Eu, que vai 

possibilitar sua interação com o Outro; ela representa uma espécie de ponte entre corpo e 

linguagem, identidade e alteridade.

2. Canção: além de letra e música

 O exame da canção como forma expressiva é extremamente revelador quando analisamos as 

maneiras pelas quais a voz é utilizada para a produção de significados, tanto lingüísticos quanto 

musicais. Porém, como aponta Gil Nuno Vaz, a canção não é um objeto de fácil definição:

A canção, no senso comum, é entendida como a reunião de letra e música em uma forma 
simples. Essa noção generalizada decorre da importância que elas detêm no processo de criação 
artística [...] Quando se fala do significado de uma canção, contudo, o binômio ‘letra e música’ 
deixa margem para alguns questionamentos. Afinal, expressões como ‘canção instrumental’ ou 
‘canção sem palavras’ são usadas costumeiramente quando uma composição musical é sentida e 
referida como tal, mesmo sem a letra. E muitos poemas são denominados canções, ainda que as 
palavras não sejam cantadas com qualquer melodia [...] Fazendo-se uma compilação de diversas 
definições de canções, é possível reunir oito elementos ligados a ela com maior freqüência: (1) 
o canto / (2) de um texto poético / (3) geralmente acompanhado por um instrumento / (4) dentro 
de uma determinada forma musical / (5) de duração geralmente breve / (6) com certa interação 
entre música e poesia / (7) relacionado com diversos contextos, como dança, trabalho, acalanto, 
reza / (8) de âmbito erudito ou popular (Vaz, 2007, pp. 11-13).

 Todos os componentes da canção complementam-se para construir seus significados, o que 

pede uma abordagem analítica específica. O fato de podermos diferenciar na canção componentes 

verbais (o texto, ou letra) e musicais (a melodia e o acompanhamento instrumental) não quer dizer 

necessariamente que ela seja uma forma simples de superposição de linguagens. É verdade que, em 

alguns casos, podemos encontrar poemas que foram posteriormente musicados, mas que não 

tiveram originalmente nenhuma intenção musical por parte do autor; ou ainda melodias compostas 

inicialmente como temas instrumentais que, mais tarde, inspiraram a composição de uma letra. Em 

todo caso, dada a simultaneidade de sua expressão, os elementos verbais e musicais presentes na 

canção afetam-se mutuamente, modificando seus significados originários e criando uma nova forma 

de linguagem, não necessariamente sujeita às dinâmicas de funcionamento das linguagens que 
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foram conjugadas para criá-la. Por não ser apenas texto, nem apenas música, as análises puramente 

literárias ou estritamente musicais da canção acabam por não considerá-la em sua plenitude e 

riqueza de significados.

 Roland Barthes utilizou a expressão “grão da voz” ao escrever sobre determinados gêneros 

da música cantada nos quais “uma língua encontra uma voz” (Barthes, 1982, p. 237. Tradução 

nossa). Barthes compreende a voz na canção (sobretudo na canção erudita) como elemento produtor 

de significados que ultrapassam a simples veiculação musical da língua para representar a 

materialidade de um corpo que fala/canta:

O ‘grão’ da voz não é - ou não é apenas - seu timbre; a significância que ele abre não se pode 
definir mais precisamente que pela própria fricção da música e de outra coisa, que é a língua (e 
de forma alguma a mensagem). É preciso que o canto fale, ou ainda melhor, escreva (Barthes, 
1982, pp. 241-242. Grifo do autor. Tradução nossa).

 Temos na canção uma mensagem lingüística e uma mensagem musical, ambas veiculadas 

simultaneamente pela voz; acontece que a voz não é capaz de veicular esta mensagem complexa 

sem transformá-la por meio da materialidade do corpo do emissor (o cantor ou intérprete). Para 

compreender o alcance das palavras de Barthes, basta escutar versões de uma mesma canção 

executadas por diferentes intérpretes (os exemplos se multiplicam na proporção direta da 

popularidade da canção escolhida): em muitos casos é simples perceber como os significados da 

canção podem ser completamente alterados pelas qualidades vocais (inclusive qualidades 

idiossincráticas) de cada intérprete.

 Dadas estas peculiaridades formais, a composição de canções no âmbito da música popular 

segue parâmetros próprios, que nem sempre coincidem com os parâmetros utilizados por poetas e 

músicos em sua atividade criativa. Para Luiz Tatit, o cancionista (maneira pela qual ele faz 

referência ao compositor de canções ou compositor popular), não se considera músico nem poeta; 

mistura um pouco de tudo e não encontra muita orientação para sua atividade criativa nem nos 

conservatórios nem nos cursos de letras, dadas as especificidades de seu processo de criação, 

inclusive no que diz respeito ao registro escrito de suas composições, já que as canções são 

geralmente refratárias a um padrão único de execução (Tatit, 2007, pp. 100-101). 

 Como a canção é tomada pelo domínio da voz, em toda sua multiplicidade e mutabilidade, 

ela tende a ser re-transformada por quem canta a cada nova interpretação. Diferentemente do que 

ocorre com a música (no caso de uma peça instrumental) e com a poesia, o que geralmente fica de 

fora do registro escrito é essencial para a canção, não podendo ser considerado elemento 

contingencial ou secundário. Estas observações nos levam ao conceito de performance, por meio do 

qual a necessidade de uma abordagem específica da canção pode ser mais bem compreendida. 
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Afinal, é apenas com a performance (modo pelo qual acontece a execução da canção) que 

acontecerá a expressão plena de seus conteúdos lingüísticos, musicais e subjetivos.

3. Performance: a canção em cena

Em um de seus livros mais conhecidos, A letra e a voz (1993), Paul Zumthor utiliza o termo 

“literatura” (entre aspas) como forma de sinalizar que a definição contemporânea de literatura - 

ligada ao texto escrito, à leitura silenciosa e individual e a uma cultura livresca - está muito aquém 

do que ele prefere chamar simplesmente de “poesia”, apontando para uma idéia mais ampla de 

manifestação poética da palavra, que engloba outros elementos além da linguagem escrita. A 

“poesia” estaria, assim, intimamente ligada à idéia de ritualidade ou performance, e seria 

identificada por ele através da expressão “texto poético” (não necessariamente escrito). Zumthor 

distingue vários momentos na existência de um texto poético: a formação (criação ou composição 

do texto); a transmissão, que propiciaria a recepção por parte do público, e a reiteração, já que esta 

recepção pode acontecer repetidas vezes sem que seja percebida como redundante pelo ouvinte. A 

possibilidade de reiteração do texto poético é extremamente relevante para o conceito de 

performance, já que as condições de cada performance não são estáticas e podem chegar a 

modificar os significados do próprio texto. Apesar disso, certas características gerais são mantidas, 

preservando a identidade do texto sem com isso torná-lo fechado às interferências ambientais de 

cada situação performática (Zumthor, 2007, p. 65).

Inicialmente, temos a presença simultânea do cantor e do(s) ouvinte(s) em um mesmo 

espaço e tempo como requisito essencial para a performance da canção. Apesar desta modalidade de 

performance ainda persistir na sociedade ocidental contemporânea na forma de shows, festivais e 

recitais, ela já não é mais a única possibilidade de performance da canção desde que foram 

desenvolvidos meios de captar, fixar e transmitir o som à distância. Em seu estudo histórico sobre o 

desenvolvimento da “paisagem sonora” (soundscape na expressão original em inglês), o canadense 

Murray Schafer aponta o período do século XIX, por ele chamado de “revolução elétrica”, como 

decisivo no desenvolvimento das tecnologias relativas ao som, destacando entre elas o telefone, o 

fonógrafo e o rádio: “com o telefone e o rádio, o som não estava mais ligado ao seu ponto original 

no espaço; com o fonógrafo, ele foi libertado de seu ponto original no tempo” (Schafer, 1994, p. 89. 

Tradução nossa). Estas tecnologias tornaram possível o surgimento do fenômeno batizado por 

Schafer de “esquizofonia”, ou seja, a desvinculação entre o som original e sua transmissão ou 

reprodução eletroacústica.
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Para Paul Zumthor, “é indiscutível que a transmissão midiática retira da performance muito 

de sua sensualidade [...] o que falta completamente, mesmo na televisão ou no cinema é o que 

denominei tatilidade. Vê-se um corpo; o rosto fala, canta, mas nada permite este contato virtual que 

existe quando há a presença fisiológica real [...] Uma performance mediatizada não é 

verdadeiramente teatral, no sentido que a entendo; no entanto, essa performance se faz bastante 

diferente do que poderia ser qualquer forma de escrita” (Zumthor, 2005, p. 70). Esta afirmação 

relaciona-se com as idéias de Zumthor sobre o que poderíamos chamar de graus de 

performaticidade presentes nos diversos textos poéticos. Deste modo, o texto escrito e a 

performance ao vivo representam os pontos extremos desta escala, respectivamente, de menor e 

maior grau de performaticidade. Em todos os casos, porém, a performance pode ser entendida como 

uma interação entre texto poético e leitor, daí a afinidade entre o pensamento Zumthor e as teorias 

literárias conhecidas como “estética da recepção”1. O leitor (expressão tomada no sentido de 

também incluir o ouvinte/espectador) é um componente chave no desenvolvimento da performance, 

desempenhando uma atividade criativa que caminha lado a lado com o trabalho do artista, e que é 

fundamental para a produção dos significados da obra de arte apresentada, sendo esta um conjunto 

complexo de elementos expressivos. 

Encontramos na canção um veículo complexo em termos formais, além de altamente 

versátil, tanto do ponto de vista da utilização do corpo como ferramenta artística/comunicativa 

como de sua capacidade de inserção social, estabelecendo uma relação de comunicação direta com 

diversos tipos de públicos.

Ao analisar alguns aspectos relativos à performance da canção, Christian Marcadet chama 

atenção para a distinção conceitual entre “performance” e “interpretação”. Para ele, “A performance 

abrange um quadro mais amplo com o seu ambiente social e humano, as condições contextuais 

(históricas, sociológicas, técnicas e midiáticas) que a tornam possível, enquanto a interpretação 

refere-se mais precisamente ao artista em cena, aos meios artísticos (vocais, corporais e gestuais) 

que o mesmo mobiliza e à relação singular que estabelece com os públicos” (Marcadet, 2008, p. 

11). Entretanto, a concepção de “interpretação” desenvolvida por Marcadet muito se assemelha à 

idéia de “performance” tal como apresentada por Paul Zumthor, vejamos:

A interpretação das canções é por essência o cerne do que é fundamental na performance. É 
corrente de sentidos em atos como há corrente de lava. A performance induz uma relação entre 
um artista e uma audiência, que convém analisar, e o conceito que permite essa análise é o de 
modo de comunicação cena/platéia – ou intérprete/público, que marca a natureza e a intensidade 
da relação estabelecida entre os diferentes atores da performance. Disso decorrem novos 
campos de investigação: relações cantor/público e noções secundárias e flexíveis de 
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participação, adesão, identificação, interação, intrusão, até mesmo co-criação. A interpretação é 
fundamentalmente uma arte de síntese que combina encenação, enunciado, personalidade, mito, 
pulsões do público e contexto. O artista deve pensar globalmente as suas performances cênicas, 
atendendo a seu repertório, a sua personalidade, às personagens que representa, os meios 
artísticos aos quais recorre, como os públicos aos quais seus espetáculos são destinados 
(Marcadet, 2008, p. 13). 

Como podemos perceber, a atenção específica ao aspecto cênico que o termo “interpretação” 

quer denotar apenas complementa as idéias de Paul Zumthor sobre a performance e as situa no 

panorama específico da canção. As palavras de Marcadet, à semelhança de Paul Zumthor, apontam 

para uma compreensão mais ampla de “texto poético”, o que ocorre por meio de um exame atento 

das condições nas quais este texto será efetivamente performatizado. Esta abordagem é 

necessariamente transdisciplinar e abrangente, não podendo se resumir a um ou outro aspecto 

formal da performance da canção. 

O pesquisador Gil Nuno Vaz sublinha o papel central do corpo na estrutura básica da canção 

ao estudá-la como campo sistêmico. Segundo ele, a gênese da canção estaria no movimento 

corporal: gestos que se desdobram em gestos sonoros, entre os quais o gesto vocal que, por sua vez, 

produz a fala (gesto verbal) e o canto (gesto musical). Conforme o pesquisador, 

é altamente provável que a canção tenha emergido, historicamente, da necessidade de conjugar 
toda a potencialidade expressiva do corpo humano [...] de modo mais autônomo possível, em 
um campo expressivo mínimo, para cumprir uma função específica, como o acalanto, por 
exemplo (Vaz, 2007, p. 21). 

Partindo destes elementos essenciais da canção (fala, canto e movimento), percebe-se os 

efeitos de duas forças agindo sobre eles, pois, “se de um lado a canção busca, no processo 

evolutivo, intensificar a conectividade entre seus elementos para garantir a continuidade sistêmica 

(força centrípeta), de outro, ocorre uma ação desintegradora (força centrífuga) de cada um desses 

modos primitivos de manifestação corporal em busca de seu campo expressivo próprio” (Vaz, 2007, 

p. 25). Sob esta perspectiva da canção como forma expressiva primitiva ou embrionária, modos 

específicos de expressão ligados ao corpo (como música, dança e poesia) seriam formas derivadas 

da canção e não o contrário (idéia da canção como superposição de linguagens específicas). Deste 

modo, pensar a performance da canção seria voltar ao início de um caminho expressivo, na busca 

pela reintegração de linguagens corporais cada vez mais independentes e sofisticadas, mas que 

guardam entre si uma origem comum, ligada a uma visão orgânica e não compartimentalizada do 

corpo humano.

A canção é capaz de se adaptar a diversas formas do dizer poético e aos mais distintos 

suportes, mantendo os traços de sua estrutura original ao mesmo tempo em que consegue absorver 

inúmeras inovações tecnológicas relativas tanto à atividade de composição e gravação como aos 
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circuitos de divulgação artística e distribuição. A performance da canção, com todas as mudanças 

por que passou no último século, continua sendo fonte de prazer artístico e espaço de comunicação 

entre artistas e público, sempre pronta a absorver novidades e fazer uso delas a serviço da expressão 

artística do ser humano.

4. Considerações finais

 O estudo da canção popular, assim como de seus principais canais de interação com o 

público revela que as relações entre seus principais elementos constitutivos (letra, melodia, 
acompanhamento instrumental, performace etc.) e destes elementos com o público é bem mais 

complexa do que aparenta à primeira vista. As divisões entre campos de criação são constantemente 
desafiadas pela força agregadora da canção, misturando som, palavra e visualidade. Do mesmo 

modo, a epistemologia que ainda rege nossa vida acadêmica significa muitas vezes uma 
impossibilidade de situar a canção como objeto de estudo em um só campo do conhecimento, já que 

sua investigação necessariamente mobiliza saberes de áreas tão distintas quanto estudos de mídia,  
estudos culturais, artes cênicas, música e estudos literários, para citar apenas alguns exemplos. 

Naturalmente esta recusa em pertencer a um só domínio acadêmico também revela uma série de 
tensões relativas ao prestígio de cada um destes setores dentro da universidade, o que também se 

reflete nos ramos artísticos envolvidos. Estudar a canção é tentar colocar em prática o difundido 
discurso transdisciplinar, assim como o artista tenta fazer arte a partir dos conhecimentos técnicos 

acumulados ao longo da vida cada vez que sobe ao palco.
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