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Resumo 
Este estudo relata sobre o processo de criação de uma performance artística, desenvolvida através de 
estratégias experimentais a partir da exploração dos recursos vocais em conexão ao movimento e ao 
espaço. O processo criativo, desenvolvido com o grupo L.I.V.E. (Laboratório de Improvisação Vocal e 
Experimentação), surgido durante pós-doutorado realizado com apoio da FAPESP, resultou na criação da 
performance De lábios e línguas que, envolvendo improvisação vocal, movimento, arquivos sonoros pré-

gravados e vídeo, caracteriza-se como uma forma híbrida. Nesta performance, a relação com o espaço 
estabelece-se pelo corpo em movimento e pela ação vocal, que gera o espaço sonoro. Fundamentando-se no 
pensamento sobre voz da filósofa italiana Adriana Cavarero, a voz é investigada a partir de seu aspecto 
primordial, enquanto fenômeno sonoro, e sua predestinação em tornar-se linguagem, fazendo-se uso de 
formas não usuais de emissão vocal, de glossolalia, sons da respiração, improvisação vocal tonal e atonal. A 
experimentação compreende a dimensão temporal e espacial da voz, e sua capacidade de gerar atmosferas 
específicas, segundo conceito de Gernot Böhme. Ao não se limitar em ser instrumento de reprodução de 
formas consolidadas, a voz revela seu potencial como propulsora de processos de criação singulares, 
estimulando novas percepções e novas possibilidades de escuta. 

Resumen 
Este estudio informa sobre el proceso de creación de una performance artística, desarrollada por medio de 
estrategias experimentales basadas en la investigación de los recursos vocales en relación con el movimiento 
y el espacio. El proceso creativo, desarrollado con el grupo L.I.V.E. (Laboratorio de improvisación vocal y 
experimentación), surgido durante postdoctorado patrocinado por la FAPESP, ha dado lugar a la creación de 
la performance De labios y lenguas, que, incluyendo la improvisación vocal, movimiento, archivos de sonido 
pregrabados y vídeo, puede ser caracterizada como una forma híbrida. En esta performance, la relación con 
el espacio se establece por el cuerpo en movimiento y por la acción vocal, que genera un espacio sonoro. 
Teniendo en cuenta el pensamiento acerca de la voz de la filósofa italiana Adriana Cavarero, la voz se 
investiga a partir de su aspecto primordial, mientras fenómeno sonoro, y su predestinación a convertirse en 
el lenguaje, haciendo uso de formas inusuales de producción vocal, de glosolalia, sonidos respiratorios, 
improvisación vocal tonal y atonal. La experimentación comprende la dimensión temporal y espacial de la 
voz y su capacidad para generar atmósferas específicas, de acuerdo con el concepto de Gernot Böhme. Al no 
limitarse en ser un instrumento de reproducción de las formas consolidadas, la voz revela su potencial como 
generadora de procesos de creación singulares, estimulando nuevas percepciones y nuevas posibilidades de 
escucha. 

Abstract 
This study reports on the process of creating an artistic performance, developed through experimental 
strategies based on the investigation of vocal resources in connection to movement and space. The creative 
process, developed with the group L.I.V.E. (Laboratory of Vocal Improvisation and Experimentation), 
founded during post-doctoral research sponsored by FAPESP, has resulted in the creation of the performance 
From lips and tongues which, involving vocal improvisation, movement, pre-recorded sound and video files, 
may be characterized as a hybrid form. In this performance, the relationship with space is established by the 
body in movement and by vocal action, which generates the sound space. Grounded on the concept of voice 
by the Italian philosopher Adriana Cavarero, the voice is investigated from its primary aspect, while sound 
phenomenon, and its predestination to become language, making use of unusual forms of vocal production, 
of glossolalia, breath sounds, vocal improvisation, both tonal and atonal. The experimentation involves the 
temporal and spatial dimension of voice and its ability to generate specific atmospheres, according to the 
concept of atmosphere by Gernot Böhme. By not confining itself to be an instrument for consolidated forms, 
the voice reveals its potential for generating a singular creation process, stimulating new forms of perception 
and new listening possibilities. 
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Fundamentação 

Sem nunca ter deixado de ocupar os estudos 

teóricos bem como a investigação prática, em 

particular na música e nas artes cênicas, a 

pesquisa vocal passa a enfocar na 

contemporaneidade aspectos que 

historicamente haviam sido deixados de lado. A 

filósofa italiana Adriana Cavarero ressalta em 

sua obra Vozes Plurais: Filosofia da Expressão 

Vocal (2011), o caráter de unicidade de cada 

voz e demonstra como o pensamento filosófico 

ocidental tem optado pelo logocentrismo da 

palavra, deixando de lado o aspecto primordial 

da voz, que é seu componente sonoro, anterior 

à constituição da linguagem. Sobre a relação 

entre voz e palavra, Cavarero (2011) observa 

como existe uma tendência a considerar o que 

na voz se situa fora da palavra como um resto 

insignificante: 

“Se o registro da palavra se torna absoluto, 
talvez identificado com um sistema de 
linguagem do qual a voz seria uma função, é 
inevitável, de fato, que a emissão vocálica não 

endereçada à palavra não seja nada além de 
um ‘resto’. Trata-se, pelo contrário, de um 
excedente originário. Em outras palavras, o 
âmbito da voz é constitutivamente mais amplo 
que o da palavra: ele o excede.” (Cavarero, 
2011; p. 28) 

A voz abrange a palavra, sem no entanto a ela 

se reduzir. Primordialmente a voz é som. A 

pesquisa dos recursos vocais deve portanto 

considerar a natureza sonora da voz, 

concentrar-se nas múltiplas formas sonoras 

que a voz pode materializar, podendo também 

incluir a constituição da palavra, pois segundo 

a própria Cavarero “a voz é som, não palavra. 

Mas a palavra constitui o seu destino essencial” 

(Cavarero, 2011; p. 28). A relação que se 

estabelece na própria voz, entre sua origem 

sonora e sua predestinação em tornar-se 

linguagem, é um dos aspectos abordados por 

artistas contemporâneos em seus processos de 

criação. Especialmente a exploração das 

possibilidades sonoras de uma voz além das 

palavras, tem ocupado artistas como Fátima 

Miranda e Meredith Monk, cujos processos 

criativos são referência para a experimentação 

prática deste estudo. 

Fátima Miranda, cantora, criadora e performer 

espanhola, que desenvolve sua obra a partir da 

pesquisa vocal, revela sua busca por esta 

origem sonora da voz. A artista enfatiza este 

aspecto ao comentar características de 

composições suas que integram a obra Las 

Voces de la Voz (1991): 

“Em nenhuma destas peças pronunciam-se 
textos ou palavras inteligíveis. Com base em 
uma linguagem abstrata, fluem atmosferas 

musicais melancólicas, meditativas, 
dramáticas ou divertidas. Este comportamento 
vocal diferente tende a descartar 
deliberadamente a intervenção da palavra 
para reencontrar a função pré-sintática da 
linguagem e recuperar nossas raízes sonoras 
e sua dimensão orgânica, emocional e 

libertadora.” (Miranda, 2007) 

A pesquisa dos recursos vocais conduz à 

descoberta de possibilidades sonoras 

esquecidas, revelando uma grande diversidade 

de sons que podem integrar processos de 

criação singulares, tais como os das artistas 

mencionadas. Na obra de Meredith Monk, 

cantora, compositora e performer americana, 

pode-se por exemplo observar como, em geral, 

o uso da voz caracteriza-se por se afastar da 

palavra e de seu significado semântico, por se 

libertar da linearidade de um texto e privilegiar 

sua essência sonora. Seus processos criativos 

são concretizados frequentemente a partir de 

experimentação e improvisação. Sobre a 

frequente ausência de texto em sua obra e 

sobre seu trabalho específico com a voz, 

Meredith Monk relata em documentário 

realizado por M. Blackwood (c2006): 

“Sempre pensei que a voz pode fazer 
praticamente qualquer coisa, sinto que é um 
instrumento profundamente eloquente e, por 
esta razão, não tenho utilizado muito texto 
em meu canto, pois sinto que a voz pode, de 
alguma forma, desencobrir sentimentos para 

os quais não temos palavras (...)” (Monk in 
Blackwood, c2006) 

A voz diz portanto mais do que as palavras. 

Considerada enquanto fenômeno sonoro, a voz 

revela-se também através de atributos típicos 

do som. Surgem assim aspectos como a 

dimensão temporal e espacial da voz e sua 

capacidade de gerar atmosferas específicas. O 

termo atmosfera, observa Böhme (1995), não 

é estranho ao discurso estético, parece porém 

dar a impressão de algo indefinido, difuso. O 

termo é aplicado aos espaços, à natureza e 

mesmo às pessoas. A atmosfera pode ser 

alegre, triste, melancólica, opressora, como 

afirma Böhme (1995). Se é difícil captar 

exatamente de onde surge e o que exatamente 

é responsável pela geração de uma atmosfera, 

percebe-se que esta emana de um 

determinado objeto, ser ou espaço ou da 
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interação entre estes. Os sons são 

especialmente capazes de gerar uma 

determinada atmosfera, assim também as 

vozes. A atmosfera gerada por uma voz é 

específica, característica desta voz, como 

ressalta Böhme: 

“Distintamente das formas de expressão 
verbal, ela (a voz) é altamente individual, de 
tal forma que a atmosfera por ela 

determinada, pode ser descrita e reconhecida 
como própria.” (Böhme, 2009; p. 30) 

A percepção da atmosfera ocorre não apenas 

através do sentido da audição, mas envolve 

também toda a superfície corporal. O caráter 

emprestado ao espaço pela voz pode ser 

captado através da ressonância, fator que está 

intimamente relacionado com a atmosfera. 

Objetivos 

Considerando os conceitos acima explicitados, 

que destacam a natureza sonora da voz, sua 

dimensão espacial e sua possibilidade de gerar 

atmosferas, e tendo como referências os 

processos criativos de artistas 

contemporâneos, esta pesquisa objetivou 

investigar a voz na sua potencialidade para 

gerar espaços, interações e atmosferas 

específicas, a fim de constituir uma 

performance artística. Através de uma 

experimentação prática, procurou-se verificar 

como e de que forma a performance pode se 

materializar por meio da exploração dos 

recursos vocais, realizada especialmente a 

partir da conexão entre voz e movimento e 

através de estratégias experimentais. A 

proposta consistiu em explorar especificamente 

a dimensão espacial da voz, sua qualidade 

performativa e capacidade de transitar por 

diferentes meios, de criar espaços sonoros e 

interpenetrar tradições. A hipótese inicial era 

de que a pesquisa vocal, realizada segundo 

estas orientações, pudesse revelar uma voz 

que não se limitasse ao papel de instrumento 

de reprodução de formas consolidadas, mas 

atuasse como agente propulsor de processos 

de criação singulares. 

Método 

A experimentação prática abrangeu estratégias 

experimentais de investigação dos recursos 

vocais, explorando-se a origem sonora da voz, 

a multiplicidade de sons que a voz pode 

produzir, bem como sua capacidade de 

constituir espaços, de estabelecer interações 

com o entorno e entre as diversas linguagens 

artísticas. Foi também explorada a 

possibilidade que a voz traz de gerar outras 

personas, imagens e dramaturgias. Através de 

vivências envolvendo respiração, voz e 

movimento, baseadas especificamente na 

prática da Respiração Vivenciada de Ilse 

Middendorf, na prática de corpo e voz de 

Zygmunt Molik e tendo ainda como referências 

os processos criativos de artistas como 

Meredith Monk e Fátima Miranda, o projeto foi 

desenvolvido com integrantes do grupo L.I.V.E. 

(Laboratório de Improvisação Vocal e 

Experimentação). Este grupo, criado no âmbito 

da pesquisa de pós-doutorado, congrega 

participantes de áreas diversas, sendo 

composto por artistas pesquisadoras das áreas 

de música, musicoterapia e artes cênicas. 

O método de trabalho envolveu inicialmente 

leituras sobre a natureza do fenômeno vocal. 

Vozes Plurais: Filosofia da Expressão Vocal 

(2011), de Adriana Cavarero, foi um dos 

pilares para os debates teóricos e 

desenvolvimento de estratégias práticas, 

especialmente as relacionadas à ressonância e 

ao eco, aspectos abordados pela autora. Dessa 

forma, foram desenvolvidas diversas práticas 

que traziam a ressonância e o eco como 

questões a serem exploradas no processo de 

criação. As improvisações vocais foram 

estimuladas a partir da sugestão de se explorar 

movimentos com a boca, tais como a 

mastigação por exemplo, de forma que tal 

ação, ao se intensificar, pudesse gerar uma 

espécie de fala, que sugerisse o surgimento da 

palavra, sem no entanto dela fazer uso. 

Também foram realizadas improvisações vocais 

a partir da introdução de pequenas células 

melódicas, realizadas na forma de cânone, 

lembrando portanto o eco. As estratégias de 

criação envolveram ainda os sons da 

respiração, possibilidades não usuais de 

emissão e articulação vocal explorando lábios, 

língua, ressonância nasal e sons percussivos, 

criação de glossolalias tanto no contexto da 

harmonia como sem alturas definidas, 

pontilhismo vocal, propostas de 

movimentações e sugestão de imagens, 

exploração das relações entre movimento e 

som na criação de cenas, utilização de arquivo 

sonoro pré-gravado e vídeo. No decorrer do 

trabalho foram realizados registros sonoros e 



 

Agostini Storolli   p. 14 | 2015 | ISSN 2346-8874 

 
          

audiovisuais das experimentações, que 

auxiliaram e nortearam o processo criativo. 

Resultados 

A experimentação prática resultou na criação 

da performance De Lábios e Línguas, uma 

forma que pode ser descrita como híbrida e 

que foi primeiramente apresentada durante o 

evento Satyrianas 2014, em São Paulo, Brasil. 

A performance, realizada pelo grupo L.I.V.E., 

envolveu recursos vocais ao vivo, que 

abrangeram improvisações livres e execução 

de pequenas células melódicas, 

movimentações e ações, registros sonoros pré-

gravados que incluiam um cânone ao piano, 

representando a memória dos sons vocais 

executados anteriormente na própria 

performance, mixado a improvisações com 

sons da respiração e projeção de vídeo. A 

estrutura da performance estabeleceu-se como 

uma sequência de cenas e fragmentos, 

obedecendo a um roteiro desenvolvido pelos 

participantes a partir de sugestões trazidas 

bem como de células musicais sugeridas. 

Apesar do roteiro fixado, com instruções de 

ações e sons, havia liberdade para 

improvisações, ou seja, a cada vez a 

performance materializava-se sonoramente de 

forma distinta. 

De lábios e línguas trata das possibilidades de 

existência e transformação das vozes. Criando 

espaços e sonoridades, gerando imagens, as 

vozes manifestam-se em sua multiplicidade ao 

compor a trama sonora da vida 

contemporânea. Inspirada na imagem de uma 

deusa hindu com muitos braços, a performance 

tem início com quatro performers realizando 

sons em bocca chiusa, compondo um só corpo 

de oito braços. Os sons iniciais são emitidos 

em uníssono. Pouco a pouco outras alturas são 

introduzidas, bem como diferentes formas de 

emissão, tais como as resultantes de um 

processo de mastigação do som, da exploração 

da ressonância nasal e do movimento 

percussivo da língua. Outras cenas se 

sucedem, estando sempre presente a relação 

entre voz e movimento. A figura de oito braços 

é desmembrada, mostrando as quatro 

performers uma ao lado da outra. A ideia do 

eco aparece na realização de um cânone, que 

apesar de estruturar-se sobre uma estrutura 

fixa, abre espaço também para momentos de 

improvisação. Duas outras células melódicas 

contrastantes são introduzidas, sendo 

acompanhadas por movimento. Essa cena 

culmina com a introdução de uma glossolalia, 

uma espécie de ladainha, que é realizada 

parcialmente sobre notas da harmonia. A 

ladainha atinge o fortíssimo explorando a 

ressonância nasal, para então ser cortada 

subitamente. Logo após, em uma cena 

nonsense, que lembra o perambular sem 

destino pelo espaço urbano, um pontilhismo 

vocal acompanha o percurso dos performers de 

um lado a outro carregando objetos inusitados, 

tais como um pedaço de melancia, uma cesta, 

um crânio, etc, objetos que são entregues ao 

público logo em seguida. Retornando ao espaço 

da performance, glossolalias criadas pelas 

performers são executadas, acompanhando 

uma trajetória pré-estabelecida, que sempre se 

repete. As glossolalias lembram idiomas 

desconhecidos, porém agora, diferentemente 

do momento da ladainha, não se remetem a 

nenhuma estrutura harmônica. As palavras 

inventadas são como que varridas pelo vento, 

que surge inicialmente na formas de sons da 

respiração em áudio pré-gravado, mixado ao 

cânone executado ao piano. Esta sonoridade 

traz a memória de um momento anterior da 

própria performance, quando as vozes 

executavam o cânone ao vivo. Pouco a pouco 

as performers param, embalando-se ao som do 

vento-respiração, que começam a fazer 

também ao vivo, mixando assim os sons da 

respiração realizados ao vivo com os sons 

desincorporados, midiatizados, mixando a voz 

corpórea e a desincorporada. O cânone ao 

piano termina, restam somente os sons da 

respiração e imagens de uma tempestade de 

areia no deserto em vídeo projetado ao fundo. 

Em uma alusão à nossa impermanência, bem 

como à efemeridade de nossas vozes e 

palavras, a performance se encerra ao som do 

vento-respiração, que neste momento final é 

somente produzido ao vivo. 

Conclusão 

Ao considerar prioritariamente o componente 

sonoro da voz durante a experimentação, 

propondo-se a descoberta de inúmeras formas 

de emissão e sons vocais, sem limitar-se a 

técnicas consolidadas, procedeu-se à libertação 

da voz em relação a sistemas e estéticas pré-

determinadas. A voz pode ser percebida na sua 

potencialidade criativa e qualidade 

performativa, revelando sua capacidade para 

transitar entre diferentes linguagens e gerar 
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uma proposta estética singular, estimulando 

novas percepções e possibilidades de escuta. A 

ressonância, afirmando a dimensão espacial da 

voz, e o eco, forma de ressonância 

desincorporada, aspectos constitutivos do 

fenômeno vocal abordados durante a 

experimentação, revelaram a ambiguidade 

característica da voz, transitando entre 

corpórea e desincorporada. As estratégias 

utilizadas, que priorizaram a experimentação e 

descoberta da potencialidade e unicidade de 

cada voz envolvida, a percepção da atmosfera 

única gerada por cada voz, bem como sua 

relação com outras vozes, com o movimento, 

ressonância e espaço, revelaram-se como 

formas importantes para aquisição de 

habilidades, tanto no que se refere à execução 

vocal como à percepção auditiva. Concebendo 

a voz não apenas como instrumento que pode 

fazer parte de um sistema pré-estruturado, as 

estratégias afirmaram-se como relevantes para 

o desenvolvimento de processos criativos 

artísticos que não pretendem se reduzir à 

execução de algo pronto, mas intencionam 

gerar manifestações e formas singulares. 
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