dizado vai sempre variar de pessoa para pessoa, por causa da individualidade de cada um”, afirma
ele. Para pessoas que já têm uma
boa condição auditiva, ou seja, têm
um bom ouvido musical, um curso
de três meses, com aulas semanais, é suficiente para formar um
cantor com qualidade técnica.
As aulas de canto abordam temas como Qualidade, Altura e Intensidade da Voz, Envelope Sonoro, Ataque, Decaimento, Sustentação, Timbre da Voz, Relaxamento,
Afinação, Vibrato, Alcance da Voz,
Extensão Vocal, Fonética, Caixa de
Ressonância, Comprimento e a Espessura das Cordas Vocais, Fatores Morfológicos, Frequência no Véu
Palatino, Diafragma e muitos outros

pontos. Já no final da entrevista, o
maestro nos mostra algumas gravações surpreendentes, na qual reproduz, com perfeição, as vozes de
cantores, de Jorge Vercilo a Frank
Sinatra. Pura técnica e dedicação
aos estudos, garante ele. Certamente, com uma boa dose de talento, penso eu.
Toca o telefone. Ernesto atende
a chamada. Do outro lado da linha,
lá de São Luís, no Maranhão, fala alguém chamado Carlos Passos. Mais
um interessado nas aulas de canto.
Está louco para aprender a soltar a
voz por aí. E, claro, quer aprender
tudo a distância. Bom para ele e para
quem estiver por perto e que, em
breve, poderá ouvi-lo sem correr o
risco de ter que tapar os ouvidos...

O DEPOIMENTO DE QUEM JÁ FEZ
“Numa pesquisa na internet para achar um curso de locução, descobri o
Studiomel. Mantive contanto com o maestro, inicialmente por e-mail. E
logo comecei o curso a distância, que me impressionou muito pela didática apresentada, que é muito boa. Passei a conhecer melhor o meu
aparelho vocal, os meus recursos, desvendei segredos que, como leigo,
não conhecia. E, apesar de já ter concluído o curso em oito aulas, já
estou agendando extras, pois quero gravar mais playbacks. Quanto mais
coisas descubro, vejo que há mais por descobrir. E, quando me sentir
maduro, quem sabe até faça do canto uma nova profissão?”
Uilson Monteiro Batista, 55 anos, é radialista e locutor na Bahia
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