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Pré-requisito: - Correquisito: não há
II – EMENTA

Desenvolvimento de competências para a interpretação de repertório solístico e camerístico da música
erudita ocidental e brasileira composto para o canto e seus diversos registros vocais.

III - OBJETIVOS
- Identificar as demandas técnicas do aluno;
- Desenvolver capacidade de mobilizar e contextualizar conhecimentos históricos, estéticos, psicológicos e
filosóficos para desenvolver pensamento crítico musical, para subsidiar decisões em interpretação, escolha de
repertório, etc.
- Desenvolver as habilidades musicais do aluno para a interpretação do repertório do canto lírico;
- Desenvolver e exercitar as competências para mobilizar habilidades, conhecimentos, atitudes e comportamentos
para a performance vocal do repertório proposto;
- Desenvolver a habilidade de se expressar musicalmente e intuitivamente através do canto, construindo o
discurso simbólico em música, baseado em senso estético pessoal.

IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Desenvolvimento do repertório adequado ao nível técnico-musical do aluno, que deve abranger a música
de câmera, o repertório sonfônico-coral (missas, oratórios, cantatas sacras e profanas, etc) e a ópera dos
diversos períodos e estilos musicais.

- Execícios práticos para o aprendizado e desenvolvimento da técnica vocal como: postura, trato vocal
semi-ocluído, respiração, cavidades de ressonância, flexibilização da laringe e das pregas vocais,
fortalecimento e condicionamento do diafragma e demais músculos da inspiração, articulação,etc.

- Exercícios com a utilização de material pedagógico que auxiliam no aprendizado da prática dos
exercícios de aquecimento vocal como: rolhas, tubo lax vox, fita elástica, canudos de plásticos, bola de
soprar, espelho,etc...)

V - METODOLOGIA

- Atividades síncronas e/ou assíncronas: para preparação do repertório individual.
- Utilização de recursos de mídias como plataforma zoom; google meet; dispositivos de celulares; Skype para os
encontros síncronos que poderão ser gravados para serem disponibilizados aos alunos.
- Palestras com o professor de canto e fonoaudiólogo.
- Atendimento online individual trabalhando com o aluno os ajustes da técnica vocal para a performance musical
do canto lírico ao longo de 14 semanas.
- Envio de áudios para os alunos contendo orientações técnicas pedagógicas para a prática de estudos do
repertório individual e dos vocalizes.

VI – CONTROLE DE FREQUÊNCIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Não haverá controle de frequência nos momentos síncronos.

Outros critérios de avaliação serão levados em conta como: elaboração de trabalhos escritos a
partir de textos da bibliografia, elaboração de resenhas dos assuntos abordados durante a palestra
ministrada pelo fonoaudíólogo, gravação em áudios ou em vídeos dos vocalises e do repertório

musical trabalhado nas aulas durante o semestre remoto.



VII - BIBLIOGRAFIA BÁSICA –
COSTA ,Edilson – Voz e Arte Lírica, técnica vocal ao alcance de todos, São Paulo, Lovise, 2001.

- SUNDBERG, Joahn – Ciência da Voz: fatos sobre a voz na fala e no canto – São Paulo, Editora da
Universidade de São Paulo, 2015.

- MILLER, Richard – A Estrutura do Canto, São Paulo, Editora É Realizações, 2019.
- COSTA, Henrique Olival – Voz Cantada – São Paulo, Editora Lovise, 1998.

- TATI, Helene – Atletas da Voz: Manual para o Cantor Lírico, 1ª edição - Porto Alegre, Editora Simplíssimo,
2020.

VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
- FERREIRA, L.P.; COSTA, H.O. Voz Ativa; falando sobre o profissional da voz – São Paulo. Editora Roca,

2000.
- KRATOCHVIL, R. -Desafinação Vocal: Sintoma da Desafinação do Indivíduo. Resumo disponível na

Internet: http://www.est.edu.br/material/artigos/artigo03.html. [2 maio 2004].
- PACHECO, Cláudia e BAÊ, Tutti – Equilíbrio entre Corpo e Som: Princípios da Fisiologia Voca – São Paulo,

Editora Irmãos Vitale, 2006.
- BEHLAU, Mara e MADAZIO, Gláucia – Voz : Tudo que voçê queria saber sobre fala e canto – Perguntas e

Respostas, São Paulo, Editora Revinter Ltda, 2015.
- http://www.youtube.com/watch?v=XwaxPW8EnWg
- http://www.youtube.com/watch?v=VCq3dD-ep0o

- http://www.youtube.com/watch?v=sByZ_GjC7EY&list=PLFLQLmfYroOgir8Hhilld57TQ3LE0gah
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