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EXPRESSÃO VOCAL DE EMOÇÕES: 
METÁFORAS SONORAS, FALA E CANTO

GLÁUCIA LAÍS SALOMÃO

RESUMO

A comunicação de emoções é crucial para as relações sociais e cumpre papel fundamental 
na manutenção da ordem social entre as pessoas. Neste capítulo tratamos da comunicação de 
emoções por meio de duas modalidades expressivas que fazem uso do som como meio de comuni-
cação: a fala e o canto. Ao longo do texto argumentamos a favor da ideia de que a expressão vocal 
de emoções espelha aspectos fisiológicos associados à própria emoção expressa; de que existem 
várias semelhanças entre os padrões expressivos observados na fala e no canto; e de que o canto 
é expressivo por conter lastros de padrões expressivos da fala.

ABSTRACT

The communication of emotions is crucial to social relationships and plays a fundamental 
role in maintaining social order between people. In this chapter, we look at the communication of 
emotions through two expressive modalities where sound is employed as a means of 
communication, i.e. speech and singing. Throughout the text, we argue in favor of the ideas that 
vocal expression of emotions reflects physiological aspects associated with the actual emotion 
being expressed; that there are many similarities between the expressive patterns found in speech 
and in singing; and that singing is expressive because it contains traces of expressive patterns of 
speech.
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Expressão vocal de emoções: 
metáforas sonoras, fala e canto
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1. Introdução

A comunicação de emoções é crucial para as relações sociais e para a sobrevivência 
(Ekman, 1992), e cumpre papel fundamental na manutenção da ordem social entre as pessoas 
(Buck, 1984).

O cenário do conhecimento sobre a comunicação de emoções modificou-se consideravel-
mente nas últimas décadas. Estudos tradicionalmente mais especulativos ganharam o suporte de 
dados provenientes de pesquisas experimentais; pesquisas focadas principalmente na compre-
ensão da expressão facial de emoções passaram a abarcar modalidades expressivas até então 
pouco estudadas como, por exemplo, a voz, o corpo, a música, o cheiro; investigações sobre a ex-
pressividade musical ganharam maior projeção neste cenário, permitindo melhores comparações 
entre a expressão da emoção pela fala e pela música.

Mesmo com focos e interesses distintos, linguistas, psicólogos, biólogos, musicólogos, an-
tropólogos, fonoaudiólogos, engenheiros, neurocientistas, cientistas da computação interessados 
em compreender os processos envolvidos na comunicação de emoções vêm sendo motivados por 
questões de pesquisa muito semelhantes, quais sejam: como as emoções são expressas? Como 
elas são percebidas? 

Neste capítulo, tratamos de duas modalidades expressivas que apresentam em comum o 
fato de fazerem uso da matéria sonora como meio fundamental de comunicação. Tais 
modalidades são a fala e a música, em particular, o canto. Na realidade, a semelhança entre o 
modo como as emoções são expressas pela música e pelos aspectos musicais (não verbais) da 
fala parece se estender para além do fato de fazerem ambas uso do sinal acústico como meio de 
comunicação. É provável que as duas modalidades sejam semelhantes já ao moldarem a matéria 
sonora que veicula a emoção. 

Ao longo do texto, argumentaremos a favor da ideia de que a expressão vocal de emoções 
espelha aspectos fisiológicos associados à própria emoção expressa; de que fala e canto 
compartilham padrões de expressão muito semelhantes; e de que o canto é expressivo por conter 
lastros de padrões expressivos da fala.

2. Metáfora Sonora, Fala e Canto

A ideia de que a voz seja um espelho das emoções, na fala ou no canto, é bastante antiga. 
Em um artigo clássico, “A origem e a função da música”, Spencer (1857) já havia levantado a hi-
pótese de que diferentes emoções estivessem associadas a manifestações fisiológicas também 
diferentes, e de que estas, por sua vez, provocassem efeitos distintos na produção vocal, falada ou 
cantada. Deste modo, a raiva, por exemplo, estaria associada a um aumento da tensão da muscu-
latura laríngea e da pressão sob a glote, deixando marcas de tensão nos mecanismos da produção 
vocal e nas características acústicas da voz.

Em 1983, Iván Fónagy publicou um “ensaio psico-fonético”, La Vive Voix, escrito em 
linguagem marcadamente simbólica e bastante livre do formalismo dos textos científicos, no qual 
o autor sugere o termo “metáfora sonora” para fazer alusão à relação de semelhança entre os
ajustes motores (fonatórios e articulatórios) subjacentes ao som vocal produzido na expressão de 
diferentes emoções e a própria emoção expressa. Seria como se uma zona de intersecção 
contendo traços comuns às dimensões sonora, motora e emotiva fosse estabelecida a cada gesto 
expressivo vocal. Assim, ao fazer considerações sobre a “mímica vocal”, o autor aponta, por 
exemplo, para uma relação de semelhança entre a tensão psíquica, a tensão fisiológica e a 
tensão expressiva. Ou ainda, ao tratar das “mímicas faríngea e bucal”, o autor compara o 
movimento da língua na “fala ameaçadora” ao “disparo de uma flecha”, de uma posição 
articulatória para outra, referindo-se ao mesmo como uma verdadeira materialização da própria 
ameaça em si. 
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A quantidade de estudos experimentais sobre a comunicação de emoções pela voz e pela 
música aumentou muito desde então. Há pouco mais de uma década, Juslin & Laukka (2003) pu-
blicaram uma extensa revisão de literatura visando averiguar possíveis paralelos entre a comunica-
ção de emoções por meio da expressão vocal e da performance musical.  O objetivo principal desta 
revisão foi o de investigar se a comunicação de certas emoções era igualmente efetiva nas duas 
modalidades expressivas e se existiam semelhanças entre os padrões acústicos utilizados na fala 
e na música na expressão de uma mesma emoção. O canto foi tratado como um instrumento mu-
sical e os  resultados sobre a expressividade da voz cantada foram analisados conjuntamente com 
resultados sobre a expressividade em outros instrumentos musicais (ex: a flauta, o violino, o piano, 
etc). A meta-análise dos dados de literatura mostrou que, de fato, diferentes emoções puderam 
ser comunicadas de maneira igualmente efetiva por meio de ambas a modalidades, e sugeriu que 
a comunicação de emoções pela voz e pela música deva ocorrer por meio de um código acústico 
bastante similar. Os autores concluíram que os padrões acústicos encontrados em ambas as mo-
dalidades podiam ser consistentemente interpretados à luz do modelo teórico proposto por Klaus 
Scherer (1986), de base neurofisiológica.

O modelo de Scherer, em acordo com os preceitos da psicologia evolutiva, entende que as 
emoções constituam processos de adaptação ao ambiente compostos por componentes de nature-
zas distintas, i.e., componentes cognitivo, neurofisiológico, motivacional, relativo à expressão mo-
tora, relativo à sensação subjetiva. O modelo descreve as emoções como episódios relativamente 
breves, compostos por respostas sincronizadas e inter-relacionadas provenientes de vários sub-
sistemas, desencadeadas a partir do julgamento pelo indivíduo do grau de relevância de eventos 
externos ou internos. Sendo assim, emoção não se confundiria com estado de humor, “postura” na 
interação, atitude, ou personalidade.

Abordagens desta natureza, que assumem que a emoção reflete, em última instância, o 
ambiente na qual se desenvolve, em geral pressupõem a existência de categorias de emoções 
inatas e reconhecidas universalmente, a partir das quais todas as outras seriam derivadas (Ekman, 
1992; Izard, 1992; Johnson-Laird & Oatley, 1992). Tais abordagens encontraram suporte em estu-
dos no campo da neurofisiologia, que mostraram que certas emoções de fato estavam associadas 
a padrões fisiológicos distintos (Fridlund, Schwartz, & Fowler, 1984; Bloch, Orthous, & Santibanez, 
1987; Levenson, 1994) e ao aumento de atividade em áreas diferentes do cérebro (Damasio, Gra-
bowski, Bechara, Damasio, Ponto, Parvizi, & Hichwa, 2000; Phan, Wager, Taylor, & Liberzon, 2002). 
A felicidade, a raiva, a tristeza, o medo, o amor (ou a ternura) constituiriam exemplos deste tipo 
de emoção, chamadas de “emoções básicas”, as quais, concatenadas e entrelaçadas, comporiam 
diferentes “estados emocionais” (Scherer, 1986).

Assumir que existam emoções básicas não implica em assumir que as mesmas definam um 
número limitado de padrões neuromotores envolvidos na expressão de emoções (Scherer, 2001). 
Pelo contrário, diferentes emoções, ou membros de uma mesma família de emoção, poderiam 
combinar-se na definição de variados estados emotivos, de menor ou maior complexidade, e 
associar-se a mecanismos neurofisiológicos também variados. Assim, o modelo de Scherer não 
apenas realiza predições a respeito do impacto, sobre a voz, de diferentes ajustes respiratórios, 
fonatórios e articulatórios associados a diferentes emoções (para uma visão detalhada, ver Sche-
rer, 1986; 2001), mas também se mantém aberto para abarcar novas hipóteses sobre possíveis 
constelações de ajustes vocais subjacentes à expressão vocal, a serem devidamente testadas por 
meio de pesquisas experimentais (Scherer, 2001).

Pois bem, a expressão vocal, neste modelo, é entendida como um dos componentes da 
expressão motora da emoção (o outro é a expressão facial), uma espécie de espelho dos 
mecanismos neurofisiológicos associados aos diferentes estados emocionais e, neste sentido, um 
componente da própria emoção.
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Sendo assim, ainda que se possa argumentar que as ideias de Iván Fonágy tenham sido 
apresentadas sem um rigor científico maior – de fato, elas foram publicadas em um ensaio – a 
essência da concepção de expressividade vocal como um reflexo sonoro da emoção condiz com 
o modelo teórico de base neurofisiológica proposto por Klaus Scherer, e parece ter conseguido
antecipar aspectos importantes apontados em estudos experimentais que emergiram nas últimas
décadas, sejam eles sobre a expressividade na fala ou sobre a expressividade no canto. Princi-
palmente, o termo “metáfora sonora” parece sumarizar de maneira bastante elegante elementos
fundamentais da expressividade humana.

3. A Face Sonora da Metáfora

Mas, como, então, descrever as características da faceta sonora da “metáfora de Iván 
Fonágy”?

A matéria sonora vocal ou musical que reflete a emoção expressa pode ser descrita em ter-
mos de configurações acústicas em um espaço que inclui as dimensões de frequência, intensidade, 
duração e também relações entre frequência e intensidade na distribuição de energia no espectro 
sonoro. Configurações acústicas associadas a uma ou outra emoção são, em geral, consideradas 
como representativas das respectivas emoções se puderem ser decodificadas consistentemente 
e sistematicamente por ouvintes, e em concordância com a intenção expressiva do falante ou mu-
sicista. Além disso, em se tratando da comunicação de emoções básicas, ouvintes de diferentes 
culturas supostamente também poderão, em grande medida, compreender a emoção veiculada 
(Elfenbein & Ambady, 2002).

3.1. Semelhanças entre a fala e o canto 

Na análise de possíveis semelhanças acústicas entre modalidades expressivas diferentes, 
como a fala e o canto, é importante que se leve em conta que algumas manifestações sonoras 
podem apresentar-se bastante próprias a um ou ao outro código expressivo. O vibrato, por 
exemplo, é um recurso muito frequentemente utilizado no canto, porém não na fala. Outros 
aspectos que compõem o quadro sonoro que veiculará diferentes emoções pela música, como 
progressão harmônica, escalas e modos, também não encontram correspondência na expressão 
vocal. Por outro lado, existem diversos recursos expressivos que se situam numa zona comum a 
ambas as modalidades e parece razoável supor que possíveis semelhanças entre as mesmas 
possam ser encontradas justamente nesta intersecção. Tais recursos envolveriam parâmetros 
que possam ser modificados com maior ou menor liberdade pelo falante ou musicista, 
independentemente do material verbal ou musical envolvido. Este é o caso, por exemplo, de 
parâmetros como: duração, intensidade, qualidade vocal (ou timbre sonoro, no caso dos 
instrumentos musicais).

De fato, as semelhanças acústicas entre a expressividade pela voz e pela música 
encontradas na revisão de literatura de Juslin & Lauka (2003) estiveram associadas aos 
seguintes parâmetros:

- Taxa de elocução na fala e tempo na execução musical;
- Nível sonoro, em ambas as modalidades;
- Distribuição da energia no espectro acústico, em ambas as modalidades;
- Ataque vocal na fala e ataque tonal na execução musical;
- Frequência fundamental (f0), em ambas as modalidades;
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      Os resultados encontrados mostraram que as configurações acústicas da expressão vocal 
e da execução musical apresentaram características bastante semelhantes ao veicularem uma 
mesma emoção, e que tais configurações variaram sistematicamente de acordo com a emoção 
expressa. Mais especificamente, a análise da literatura mostrou as seguintes relações entre 
emoções e configurações acústicas expressivas:

- Raiva: taxa de elocução na fala alta e tempo na execução musical acelerado; nível
sonoro elevado e níveis de energia na região das frequências altas do espectro também 
elevados; grande variação de f0; contornos entoacionais/melódicos em geral ascendentes; 
ataques vocais/tonais rápidos e breves; irregularidade considerável em nível microestrutural; 

- Medo: taxa de elocução na fala alta e tempo na execução musical acelerado; nível sonoro
baixo (exceção feita à expressão de medo-pânico, este com níveis sonoros bem mais elevados); 
níveis de energia na região das frequências altas do espectro baixos ou moderados; pequena 
variação de f0; contornos entoacionais/melódicos em geral ascendentes; ataques vocais/tonais 
lentos e longos; grande irregularidade em nível microestrutural;

- Felicidade: taxa de elocução na fala alta e tempo na execução musical acelerado; nível
sonoro médio-elevado; níveis moderados/elevados de energia na região de frequências altas do 
espectro; grande variação de f0; contornos entoacionais/melódicos em geral ascendentes; 
ataques vocais/tonais rápidos e breves; pouca irregularidade em micro estrutural;

- Tristeza: taxa de elocução na fala baixa e tempo na execução musical lento; nível sonoro
baixo; níveis baixos de energia na região de frequências altas do espectro; pequena variação de 
f0; contornos entoacionais/melódicos em geral descendentes; ataques vocais/tonais em geral 
lentos e longos; irregularidade considerável em nível microestrutural;

- Ternura: taxa de elocução na fala baixa e tempo na execução musical lento; nível sonoro
baixo; níveis baixos de energia na região de frequências altas do espectro; pequena variação de 
f0; contornos entoacionais/melódicos em geral descendentes; ataques vocais/tonais em geral 
lentos e longos; regularidade microestrutural.

Recentemente tivemos a oportunidade de colaborar na realização de um estudo no qual 
comparamos configurações acústicas especificamente relacionadas à qualidade da voz de atores 
e cantores líricos profissionais interpretando diferentes emoções. (Scherer, Sundberg, Tamarit, & 
Salomão, 2015). Este estudo foi pioneiro ao utilizar o mesmo desenho metodológico e exatamente 
os mesmos parâmetros acústicos para comparar a expressividade vocal na fala e no canto. Mais 
uma vez, uma grande similaridade entre o modo como as emoções foram expressas nas duas 
modalidades pôde ser demonstrada. Emoções como a raiva e o medo-pânico refletiram-se na voz 
por meio de espectros mais planos, ou seja, espectros com maior quantidade de energia nas 
frequências altas, enquanto que emoções como a tristeza e o medo produziram espectros mais 
íngremes, com pouca energia nas frequências altas.  

- Contorno de f0, em ambas as modalidades;
- Regularidade microestrutural, em ambas as modalidades.
À primeira vista, pode nos parecer que nem todos os parâmetros acima possam ser

passíveis de controle por parte do musicista. Parâmetros que dependam de f0, por exemplo, 
estariam fortemente comprometidos com a concepção sonora da obra, expressa pelo compositor 
em termos de notas musicais; modifica-los significaria, talvez, comprometer a identidade musical 
da obra. No entanto, é muito comum que, durante a execução musical, cantores e musicistas 
realizem pequenos desvios de f0 em relação às notas da partitura, e/ou que atinjam estas notas 
de maneiras diferentes, ascendente ou descendentemente, por exemplo. E, de fato, foram estes 
os tipos de recursos (de variações nos contornos de f0 e de regularidade de f0 em nível 
microestrutural) que os autores pesquisaram e compararam na literatura. 
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      Estudos experimentais vêm, portanto, apontando semelhanças realmente instigadoras entre 
configurações acústicas associadas à emoções expressas na fala e na música/no canto, 
sugerindo uma relação muito próxima entre mecanismos expressivos em ambas as modalidades. 
A possibilidade de se definir um conjunto de descritores acústicos que consiga espelhar esta 
semelhança tem sido inclusive testada e em grande medida comprovada em estudos que 
mostram que algoritmos treinados para reconhecer emoções na música são também bastante 
eficientes para reconhecer emoções na fala, e vice-versa (Weninger, Eyben, Mortillaro, Scherer, 
2013; Eyben, Salomão, Sundberg, Scherer, & Schuller, 2015). 

Tamanha semelhança na manifestação sonora de emoções pela voz e pela música nos faz 
indagar sobre o por quê de padrões vocais expressivos de base neurofisiológica, supostamente 
originados já nos primórdios da existência humana sob a forma de reações vocais espontâneas, 
de adaptação ao ambiente, se assemelharem a padrões expressivos utilizados na execução 
musical, em seu "status" de manifestação artística e com caráter estético muito mais elaborado.

3.2. Semelhanças entre o som e o gesto vocal

A voz que fala é a mesma voz que canta. Talvez seja possível compreender melhor as 
similaridades expressivas entre a fala e o canto investigando justamente as semelhanças entre o 
som vocal de ambas as modalidades e o gesto que o produz.

3.2.1. O som da fonte glótica

Embora relativamente pouco explorada, a possibilidade de se obter informações sobre as 
características acústicas do som produzido já no nível da laringe, do som da fonte glótica, se 
mostra de grande relevância em estudos da expressividade vocal, especialmente no contexto de 
modelos que adotam uma perspectiva de base neurofisiológica. Analisar a fonte glótica significa 
aproximar-se da ponte que une componentes da expressão motora da emoção, neste caso, o 
gesto vocal que define os ajustes fonatórios, e a matéria sonora moldada por estes mesmos 
ajustes (de expressão motora de diferentes emoções). A interação entre o som gerado na glote, 
pela vibração das pregas vocais, e as ressonâncias do trato vocal, determinadas pelas 
configurações articulatórias, definirá, como sabido, o espectro acústico do som irradiado pela 
boca, correlato do que percebemos como qualidade vocal.

A fonte glótica pode ser representada por uma forma da onda do fluxo aéreo que atravessa 
a glote durante a fonação e pode ser estimada por meio da técnica da filtragem inversa. Esta 
técnica está baseada na teoria fonte-filtro que assume que, se a função de transferência do trato 
vocal for conhecida, é possível construir um filtro inverso de suas respectivas ressonâncias (Fant, 
1970). Por meio da aplicação de filtros adequados no som da voz irradiado pela boca é possível 
estimar a for-ma de onda acústica produzida na fonte glótica. A filtragem inversa pode usada de 
maneira combi-nada à eletroglotografia (EGG), pois a derivada do sinal do EGG em geral permite 
uma visualização bastante clara de pequenas modificações relativas ao contato entre pregas 
vocais – representadas por picos (de abertura ou de fechamento das pregas vocais) – por vezes 
não tão nítidas no sinal estimado pela filtragem inversa (Henrich, D’Alexandro, Castellengo, & 
Doval, 2004; Salomão, Sun-dberg, 2008; Salomão, Sundberg, 2009). A sincronização dos dois 
sinais permite então obter dados bastante robustos sobre a fonte glótica. A figura 1 mostra uma 
forma de onda filtrada e o espectro sonoro correspondente, antes e após a filtragem inversa.
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Figura 1 –  Software Decap, desenvolvido pelo engenheiro acústico Svante Granqvist do 
Speech, Music and Hearing Department, Royal Institute of Technology.

     A forma da onda da fonte glótica estimada pela filtragem inversa é comumente analisada 
por meio de parâmetros relacionados ao tempo (Bäckstöm, Alku, & Vilkman, 2002), que indicam a 
duração de eventos no ciclo glótico (da fase de abertura e aberta, de fechamento e fechada, por 
exemplo), bem como a relação entre tais durações (quocientes fechado e aberto, por exemplo). A 
forma da onda glótica pode ser também analisada por meio de parâmetros relacionados à 
amplitude, os quais têm sido considerados mais robustos para capturar características relevantes 
da forma de onda estimada pela filtragem inversa (Alku&Vikman, 1996; Gobl, C. & Ní Chasaide, 
A., 2003). Um parâmetro de amplitude comumente utilizado é a “taxa de declínio máximo do fluxo 
de ar” (Fant, 1979; Alku e Vilkman, 1996), facilmente visualizada como o pico negativo da 
derivada da forma da onda acústica (gráfico inferior da figura 2). Esta medida representa a 
excitação máxima do trato vocal pelo fluxo de ar que atravessa a glote e é decisiva na 
determinação da intensidade da voz (Fant, 1979; Alku e Vilkman, 1996a). O gráfico à esquerda da 
figura 3 mostra que picos negativos mais acentuados e definidos na derivada da forma da onda 
correspondem a formas de onda glótica mais angulosas, caracterizadas por mudanças mais 
bruscas no fluxo de ar que atravessa a glote e fases fechadas mais definidas (Salomão, 2008); 
tais formas de onda tendem a produzir espectros de onda glótica mais planos, ou seja, com 
menor diferença entre os níveis de energia em parciais graves e agudos (Fant&Lin, 1988). O 
gráfico à direita da mesma figura mostra, por outro lado, que picos negativos mais suaves e 
menos definidos na derivada correspondem a formas de onda mais arredondadas, caracterizadas 
por mudanças mais suaves no fluxo de ar que atravessa a glote e fases não fechadas de fato, 
mas “quase fechadas” (Salomão, 2008); tais formas de onda produzirão espectros acústicos mais 
íngremes, ou seja, com maior diferença entre os níveis de energia nos parciais graves e agudos 
(Fant&Lin, 1988).
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3.2.2. Som e gestos vocais

O impacto de diferentes emoções sobre os ajustes laríngeos e sobre a fonte glótica durante 
o canto foi recentemente investigado em um cantor lírico profissional de renome (Salomão, Sun-
dberg, & Scherer, 2015a; 2015b) ao expressar diferentes emoções por meio de emissões
cantadas na vogal /a/. Em uma avaliação perceptiva, ouvintes, com ou sem formação musical,
foram solicitados a indicar a emoção que cada uma destas emissões veiculava. Ouvintes
consegui-ram identificar as emoções em acordo com a intenção do cantor com frequência
bastante superior a que teria sido observada se as respostas tivessem ocorrido ao acaso,
mostrando que as amos-tras de canto coletadas eram de fato representativas das emoções
expressas. Os sinais acústicos foram captados por meio de um microfone posicionado a certa
distância dos lábios do falante ou cantor e submetidos à filtragem inversa. As formas de onda
glótica obtidas foram analisadas por meio de diversos parâmetros acústicos, de tempo e de
amplitude.

A figura 4 mostra os resultados obtidos para os parâmetros de amplitude “taxa de declínio 
máximo do fluxo de ar” e ”quociente de amplitude normalizado” na expressão de seis das emoções 

Figura 2: Forma de onda sonora estimada pela filtragem inversa (gráfico superior) 
e derivada da mesma onda sonora (gráfico inferior)  

Figura 3: Formas de ondas sonoras (acima) e suas derivadas (abaixo):
formas de onda glótica com fase fechada mas definida apresentam taxas maiores de declínio do fluxo de ar; 

formas de onda mais arredondadas apresentam taxas menores de declínio do fluxo de ar

Outro parâmetro de amplitude que também vem sendo frequentemente utilizado é o quo-
ciente da amplitude. Este parâmetro fornece uma caracterização global do pulso glótico por meio 
de duas medidas de amplitude: a amplitude máxima do fluxo de ar (gráfico superior da figura 2) e 
a taxa do declínio máximo do fluxo de ar no ciclo glótico. Quando normalizado em relação à fre-
quência fundamental da onda sonora, este parâmetro recebe o nome de “quociente de amplitude 
normalizado”. O quociente de amplitude normalizado tem se mostrado bastante sensível para 
expressar a força de adução das pregas vocais – maior força de adução, menor o valor do 
quociente da amplitude; e vice-versa – e à qualidade vocal, mais ou menos "tensa", dentro de um 
contínuo que tem em seus extremos a voz tensa e a voz soprosa (Alku, P., &Vikman, E., 1996).
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analisadas. Os valores da taxa de declínio máximo do fluxo de ar foram normalizados em relação 
a possíveis dependências da frequência fundamental. No gráfico, os resultados estão apresenta-
dos em termos de desvios dos valores obtidos nas diferentes emoções em relação aos obtidos na 
"emoção neutra”, correspondente à linha horizontal que cruza o zero. Valores situados acima 
desta linha indicam valores maiores de quociente da amplitude normalizada do que os obtidos na 
emoção neutra e vice-versa. 

       A figura mostra que as emoções raiva e tristeza encontram-se nos extremos de um contínuo 
acústico-fisiológico-emotivo. De todas as emoções, a expressão vocal da raiva foi a que utilizou 
maiores graus de adução da glote (valores menores do quociente da amplitude) e taxas mais ele-
vadas no declínio do fluxo de ar no ciclo glótico, sugerindo intensidades de voz comparativamente 
bastante mais elevadas. No outro extremo encontra-se a tristeza, expressa por meio de ajustes 
fonatórios associados a graus de adução bastante reduzidos em comparação aos encontrados na 
emoção neutra, e intensidade de voz baixa. A figura mostra também que este cantor expressou a 
alegria, a calma e o amor por meio de ajustes fonatórios relativamente semelhantes, 
comparativamente mais próximos aos da emissão neutra, ainda que pareça haver uma tendência 
a graus de adução um pouco maiores na alegria e na calma do que no amor. Além disso, para 
este cantor, a variação dos ajustes utilizados na expressão do amor foi maior do que na alegria. 
De todas as emoções, o medo foi a que apresentou ajustes laríngeos mais próximos aos 
utilizados na expres-são neutra.

É preciso sempre tomar muita cautela a respeito de qualquer generalização de dados obti-
dos para apenas um cantor, um único estilo e/ou gênero musical, um contexto cultural específico.
Por outro lado, é interessante notar que os resultados encontrados neste estudo encontram respal-
do bastante sólido no modelo teórico proposto por Scherer, que prediz que emoções caracterizadas 
pelo aumento da atividade motora e do nível de tensão muscular, como a raiva, devem provocar 
efeitos tais como um aumento da pressão subglótica, da velocidade da passagem do ar através 
pela glote e das forças de adução das pregas vocais. Do ponto de vista perceptivo, a voz da raiva 
deste cantor soaria tensa (valores reduzidos do quociente da amplitude normalizada) e intensa (va-
lores elevados da taxa do declínio do fluxo de ar), como a própria raiva expressa. No outro extremo, 
encontra-se a tristeza, caracterizada por uma diminuição geral da atividade motora e do nível de 
tensão muscular, e também por pressões subglóticas menores, velocidades mais baixas da passa-
gem do fluxo de ar pela glote, menor força de adução das pregas vocais. A voz da tristeza, tal qual 
expressa por este cantor, soaria débil (valores elevados do quociente da amplitude normalizada, 
valores reduzidos da taxa do declínio do fluxo de ar).

É ainda interessante notar a proximidade dos ajustes laríngeos utilizados por este cantor 
para expressar tristeza e o amor, o que confirma dados da literatura que mostram que a diferencia-

Figura 4: Valores de taxa de declínio máximo de fluxo de ar 
na expressão de seis emoções por um cantor lírico profissional. 

A linha horizontal, que cruza o zero, corresponde à "emoção neutra".  
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ção entre a tristeza e o amor/a ternura tende a ser mais difícil, tanto na fala como no canto (Baars 
& Gabrielsson, 1997; Juslin, 1997c).

Está claro que as relações entre o componente da expressão motora de emoções do modelo 
de Scherer e os ajustes laríngeos captados pelos parâmetros de amplitude da fonte glótica são mui-
to mais complexas do que o que descrevemos aqui. O modo como os diversos componentes inte-
ragem no processo da emoção e determinam toda uma gama de possiblidades de padrões 
motores de expressão vocal (para uma visão detalhada sugerimos investigar diretamente Scherer 
1986; 2001) parece ser tão complexo como as relações entre estes mesmos padrões e as 
características acústicas do som vocal que eles produzem.

Definir um conjunto de parâmetros que consiga captar os aspectos acústicos mais relevan-
tes na expressão de todo um espectro de emoções constitui, ainda, um grande desafio. Talvez o 
fato de, por definição, a qualidade vocal apresentar-se como uma característica presente quase 
que permanentemente no som da voz (Abercrombie, 1967; Laver, 1968) dificulte, justamente, a 
captura e a sistematização de possíveis sutilezas nas gradações no contínuo acústico/sonoro 
vocal, aquelas que, no nível expressivo, possivelmente veiculariam gradações sutis em diferentes 
estados emotivos.

4. A Fala no Canto

Ao tratar da expressividade da voz, Johan Sundberg, pesquisador de linha essencialmente 
experimental e longa e sólida trajetória de pesquisa sobre a produção e a percepção da voz 
cantada, argumenta que resultados de investigações quantitativas só podem ser bem 
compreendidos se a fala ou o canto expressivos forem entendidos como uma projeção sonora de 
gestos fonatórios expressivos (Sundberg, 2001; 2015). Pois, justamente, seria a conexão entre o 
gesto vocal expressivo, designado pelos ajustes laríngeos e articulatórios associados à emoção 
expressa, e a matéria sonora que ele produz, o que definiria o código da expressão vocal de 
emoções, de natureza mais contínua e icônica (a intensidade da voz, por exemplo, se modifica 
continuamente, e não discretamente, em geral de acordo com a “intensidade” da emoção). 

A apropriação desse código, que conecta som e gesto, nos permitiria "compreender" a 
emoção expressa pelo falante ou cantor, e, sem ele, talvez simplesmente não pudéssemos nos 
emocionar diante de vozes, cantos e músicas.

É importante novamente notar que a similaridade icônica entre a expressão vocal e musi-
cal de emoções muito possivelmente se aplique apenas a certos parâmetros acústicos, ou seja, 
àqueles que o musicista-intérprete possa controlar (mais ou menos livremente) durante a 
execução musical, como o tempo, a intensidade, o timbre. Até mesmo o parâmetro “frequência”, 
transcrito nas notas musicais que definem a estabilidade melódica da obra, estaria, este também, 
sujeito a manipulações pelo musicista-intérprete, como mesmo apontado na literatura 
(Juslin&Laukka, 2003). Sugestivamente, o estudo de Scherer, Sundberg, Tamarit, & Salomão 
(2015), que mostrou várias similaridades entre configurações expressivas na fala e no canto, 
apontou também para divergências muito interessantes entre as duas modalidades. Tais 
divergências foram captadas pelos parâmetros de perturbação, bem mais elevados no canto do 
que na fala em certas emoções, apontando claramente para a importância do vibrato no primeira 
modalidade. É interessante observar que tal divergência diminuiu consideravelmente quando 
vocalizes no canto, inicialmente comparados a sentenças faladas, foram então comparados a 
manifestações de “explosões de emoção” na fala. Atores parecem ter feito uso consideravelmente 
maior de aperiodicidade como recurso expressivo nesta segunda situação, ou seja, quando  a 
dimensão suprassegmental própria ao contexto linguístico estava ausente. Tais resultados podem 
sugerir  que  o  vibrato  constitua  um  recurso  expressivo  que  permite  ao cantor se sobrepor às 
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"restrições" que a própria estrutura musical lhe impõe.Tais restrições seriam muito menores na 
fala, com melodia bem mais irregular e instável por natureza. Neste sentido, o vibrato constituiria 
uma maneira de se poder fazer jus ao potencial expressivo de certas emoções sem desconfigurar 
a estrutura melódica que confere identidade à obra musical, uma estratégia para imprimir na 
melodia marcas de maior ou menor irregularidade, de maior ou menor “tensão” expressiva. De 
fato, ainda que relativamente pouco estudado em suas diferentes formas de manifestação, o 
vibrato parece apresentar-se como um recurso expressivo importantíssimo no canto em geral, 
independentemente de gênero ou estilo musicais.

Finalmente, acreditamos que ao apossar-se de um código vocal expressivo que exibe simila-
ridades icônicas entre a expressão de emoções e a própria emoção expressa, o cantor se apossaria 
também da obra musical enquanto a executa, imprimindo nela suas próprias marcas expressivas. 
Prolongando ou acelerando a duração das vogais, ampliando ou encurtando a extensão dos saltos 
entre intervalos, diminuindo ou elevando a intensidade sonora, reduzindo ou enfatizando a energia 
nos componentes mais agudos do espectro sonoro, o artista traria para a estrutura do canto lastros 
de padrões expressivos provenientes do código expressivo da fala. Tais marcas expressivas, ver-
dadeiros “fósseis vivos” presentes na expressão vocal, até certo ponto universais, teriam origem 
já nos primórdios da evolução humana, pela necessidade de sinalizar emoções em relações 
sociais e em situações básicas de sobrevivência (Scherer, 1986; 1991). As mesmas constituiriam, 
por as-sim dizer, a base de um código expressivo que se estenderia da fala ao canto. De fato, 
Helmholtz (1895), um dos pioneiros da psicologia musical, já havia afirmado que teria sido a 
imitação de modulações involuntárias da voz falada o que possivelmente teria levado nossos 
ancestrais a descobrir as primeiras formas de expressão musical (p. 371). Trazer para o canto 
lastros de instabilidade da fala faria a realização musical soar verdadeira (Tatit, 1994).
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