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Escolha do repertório 

                 Verificar na partitura:  

1. Tessitura e extensão. 

2. Habilidades que devo dominar para executar. Exemplo: tem coloraturas, tem notas 

sustentadas, frases longas? 

3. Densidade vocal e dramática: O quanto eu terei que cantar, tem momentos de 

descanso? Eu estou preparado para a densidade dramática desta cena ou desta obra?  

 

Preparação do repertório escolhido 

 

1. Estudo do texto: Pronúncia, articulação, tradução literal e tradução livre, no caso 

de música estrangeira. 

2. Estudo da música: ritmo, melodia, dinâmicas, etc. 

3. Colocar o texto no ritmo da música. 

4. Estudo técnico (Colocar a música na voz). Existem várias formas de se fazer isso, 

pode-se, por exemplo, ocultar as palavras num primeiro momento do estudo para 

facilitar o foco na emissão e no fraseado, e depois fazer o estudo com a letra. 

Algumas pessoas preferem ir diretamente para o estudo técnico com a letra. 

Quanto mais maturidade técnica mais fácil é essa parte. 

5. Interpretação do texto.   

Temos três camadas: 

 A aparente (texto);  

 Aquilo que está escondido no que é aparente (subtexto).  

Segundo Stanislavski, é o que permite variadas e diferentes interpretações de 

um mesmo texto. É aquilo que não é dito e nem mostrado, mas que se pode 

perceber, intuir, prever, porque também está ali o tempo todo, ainda que de 

modo oculto; 

 Aquilo que se relaciona com o texto, mas que pode estar fora do dele 

(Contexto). Informações culturais, sociais, estéticas, políticas, no qual o texto 

e o leitor/público estão inseridos. 

 

Exercício: Recitar o texto de forma dramática. 

6. Interpretação do todo: O ritmo, a melodia e a harmonia também ditam como o 

texto deve ser interpretado, da mesma forma o texto pode nos orientar sobre 

como expressar determinada passagem musical. Muitas vezes isso está explicito 

na partitura, outras vezes não. De qualquer forma essas nuances dentro da música 

escrita é que vai diferenciar a interpretação da mesma obra de um e de outro 

cantor.  


