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Resumo: Este artigo apresenta uma análise preliminar dos Projetos Pedagógicos de Curso 

(PPC) de Bacharelado em Canto de três Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES) do 

Rio Grande do Sul (RS), com o objetivo de investigar os currículos dos cursos com relação às 

necessidades formativas individuais de acadêmicos de canto e às atuais demandas da atuação 

profissional de cantores no Brasil. Nesse sentido, faz-se necessário tecer considerações a 

respeito do currículo desses cursos, buscando antever como o indivíduo que está em formação 

pode (ou não) exercer escolhas nesse currículo, e em que medida esses currículos podem estar 

focando em disciplinas centradas na parte técnica, somente, em detrimento a disciplinas de 

formação humanística, deixando de lado a formação integral do cantor como um indivíduo 

reflexivo. Muitos cursos de Música tratam a voz como um instrumento musical, no entanto, 

alguns estudos apontam para o fato de que a voz é corpo, portanto, a voz é o próprio 

indivíduo. Não há como dissociar voz e corpo do cantor. A voz constitui uma dimensão 

subjetiva e constitutiva do sujeito. Desse modo, este trabalho embasa-se em referenciais 

acerca da voz, do currículo e da Pedagogia Universitária. Para o desenvolvimento deste 

estudo, foi feita a análise documental dos PPCs, buscando conhecer os objetivos dos cursos, 

identificar o perfil do egresso e suas áreas de atuação, características do currículo, enfoque 

dos conteúdos, etc. Como algumas considerações, destaca-se que os PPCs do Bacharelado em 

Canto são comuns aos PPCs das demais habilitações dos Bacharelados em Música, nas três 

instituições, fazendo com que as especificidades do campo do canto sejam tratadas de forma 

bastante pontual e limitada. Dessa forma, quase não há diferenciação no que concerne, 

principalmente, aos objetivos do curso e perfil do egresso, os quais, a rigor, deveriam abordar 

o foco de formação profissional do cantor. Os PPCs só se diferenciam com relação à matriz 

curricular, as quais possuem disciplinas específicas do canto com denominações genéricas, 

dificultando a análise da atualidade e abrangência de seus objetivos e conteúdos no que diz 

respeito ao atendimento das necessidades formativas do cantor. 
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Introdução 

 

A formação de cantores em cursos de Bacharelado em Música ainda é um tema pouco 

investigado nas áreas da Música, da Arte e da Educação. Alguns estudos abordam diferentes 

aspectos técnicos envolvidos nessa formação, até mesmo abordando necessidades de várias 

ordens do cantor como um instrumentista, mas voltando-se para a formação em si, não há 

muitas pesquisas sobre o processo de formação do cantor, enquanto sujeito que se forma, e 
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como os currículos dos cursos em que esses sujeitos estão inseridos podem ou não refletir 

sobre esse percurso formativo. 

Este artigo apresenta uma análise preliminar dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) 

de Bacharelado em Canto de três Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES) do Rio 

Grande do Sul (RS), a saber: Universidade Federal de Pelotas (UFPel); Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (UFRGS); e Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Essa 

análise teve o objetivo de investigar os currículos dos cursos com relação às necessidades 

formativas individuais de acadêmicos de canto e às atuais demandas da atuação profissional 

de cantores no Brasil.  

Nesse sentido, pretendeu-se tecer considerações a respeito do currículo desses cursos, 

buscando antever como o indivíduo que está em formação pode (ou não) exercer escolhas 

nesse currículo, e em que medida esses currículos podem estar focando em disciplinas 

centradas na parte técnica, somente, em detrimento a disciplinas de formação humanística, 

deixando de lado a formação integral do cantor como um indivíduo reflexivo.  

Muitos cursos de Música tratam a voz como um instrumento musical, no entanto, 

alguns estudos (SPRITZER, 2005; VALENTE, 2012; HOLESGROVE, 2014; ZUMTHOR, 

2014; SOUZA, 2015) apontam para o fato de que a voz é corpo, portanto, a voz é o próprio 

indivíduo. Não há como dissociar voz e corpo do cantor. A voz constitui uma dimensão 

subjetiva e constitutiva do sujeito.  

Para tanto, este trabalho embasa-se em referenciais acerca da voz, do currículo e da 

Pedagogia Universitária. Metodologicamente, foi feita a análise documental dos PPCs, 

buscando conhecer, incialmente, os objetivos dos cursos, identificar o perfil do egresso e suas 

áreas de atuação, características do currículo, enfoque dos conteúdos, etc. A partir disso, traz 

algumas considerações acerca do currículo e da formação de cantores em cursos de 

Bacharelado em Música. 

 

Marco Teórico 

 

Por investigar os Projetos Pedagógicos dos Cursos de Bacharelado em Música, no que 

tange à formação do bacharel em Canto, este estudo embasa-se em referenciais acerca do 

campo da Pedagogia Universitária, que investiga o contexto do Ensino Superior no qual se 

inserem os cursos de Música; da Voz, para problematizar aspectos fundamentais da formação 

vocal de um cantor; e do Currículo, de modo a entender sua organização, objetivos, 

possibilidades e perspectivas formativas. 



 

A Pedagogia Universitária, enquanto um “campo polissêmico de produção e aplicação 

dos conhecimentos pedagógicos na Educação Superior” (CUNHA, 2006, p. 351), contribui 

para a investigação no sentido de olhar para questões específicas que envolvem o contexto 

dos cursos de Bacharelado em Música. 

Os referenciais que tratam sobre a voz apontam para a sua complexidade, a qual não 

pode ter seu estudo resumido a uma ou outra disciplina, advogando que deveria ser criada 

uma ciência da voz, em que seriam englobadas, “para além de uma física e de uma fisiologia, 

uma linguística, uma antropologia e uma história” (ZUMTHOR, 2010). Zumthor (2005, p. 

63) sublinha que:  

 

[...] a voz ultrapassa a língua; é mais ampla do que ela, mais rica. É evidente, 

qualquer um constata em sua prática pessoal que, em alcance de registro, em 

envergadura sonora, a voz ultrapassa em muito a gama extremamente estreita dos 

efeitos gráficos que a língua utiliza. Assim, a voz, utilizando a linguagem para dizer 

alguma coisa, se diz a si própria, se coloca como uma presença. 

 

Esse autor concebe que “a voz é uma coisa” (ZUMTHOR, 2005, p. 62). Com isso, ele 

assinala para o acontecimento dessa envolver qualidades simbólicas e materiais, sendo 

definida por aspectos que dizem respeito ao tom, à altura, ao timbre, ao alcance e ao registro. 

Esses aspectos são marcadores identitários. Nesse sentido, a voz se liga ao corpo, ao sujeito 

que fala, que canta. 

 

Ela [voz] constitui um acontecimento no mundo sonoro, do mesmo modo que todo 

movimento corporal o é do mundo visual e táctil. Entretanto, ela escapa, de algum 

modo, da plena captação sensorial: no mundo da matéria, apresenta uma espécie de 

misteriosa incongruência. Por isso ela informa sobre a pessoa, por meio do corpo 
que a produziu: mais do que por seu olhar, pela expressão do seu rosto, uma pessoa 

é “traída por sua voz”. (ZUMTHOR, 2010, p. 13). 

 

Assim, seja a partir de aspectos culturais, sociais, históricos, seja por questões físicas e 

biológicas, a voz se liga ao corpo, tornando-se corpo (voz-corpo
3
). “A voz se produz no corpo 

e dele se liberta para chegar ao outro” (SOUZA, 2015, p. 57). Nesse processo, a voz pode 

performar, entendendo-se “o canto como ato performático da voz” (SOUZA, 2015, p. 58). No 

canto se desabrocham as “potencialidades da voz” (ZUMTHOR, 2010, p. 199). Enquanto que 

na voz falada utiliza-se somente uma parte dos recursos da voz, na voz cantada são utilizadas 

uma gama de recursos que envolvem a arte musical mais do que a palavra em si. “O canto em 

sua manifestação expressiva pode ser entendido como uma experiência de natureza 
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essencialmente estética, vinculada, por assim dizer, à experiência sensorial e perceptiva do 

cantor e do ouvinte” (SALOMÃO, 2008, p. 9).  

Desse modo, o ensino de canto implica, para além de conteúdos de ordem técnico-

musical, uma preocupação com o processo formativo da pessoa e do profissional que canta, 

tendo em vista que ao formar a voz, forma-se também o sujeito cantor. Assim, o ensino de 

canto envolve a formação vocal, formação aqui compreendida enquanto formação humana do 

sujeito. “Tal formação se dá por intermédio de um processo que é educativo e que envolve 

todas as instâncias do ser, de modo a possibilitar o seu desenvolvimento psicológico, 

biológico e social” (SOUZA, 2015, p. 61). 

Refletindo sobre isso, os estudos acerca do currículo mostram um movimento que 

busca, cada vez mais, contemplar as necessidades formativas particulares dos estudantes. 

Além disso, esses estudos apontam que os currículos prescritivos, de cunho conteudista, não 

conseguem mais atender às demandas do mundo do trabalho. Nesse sentido, observa-se a 

necessidade de mudanças curriculares e de novas propostas pedagógicas. 

 

A mudança de currículo que estamos analisando é a passagem de uma aprendizagem 

primária e de um currículo prescritivo para uma aprendizagem terciária e um 

currículo narrativo. Tal mudança se acelerará rapidamente, à medida que ocorra a 

mudança para uma organização econômica flexível. A inércia contextual de um 

currículo prescritivo, baseado em conteúdo, não resistirá às rápidas transformações 

da nova ordem do mundo globalizado. (GOODSON, 2007, p. 251). 

 

Ainda refletindo sobre as mudanças necessárias quanto à organização dos currículos 

no ensino superior, numa perspectiva contemporânea, adequando-os aos diferentes contextos 

educacionais, devemos a alinhar a formação humana às demandas profissionais. 

 

Diante dos desafios que o mundo atual nos apresenta, diante da nossa 

responsabilidade de formar profissionais para atuar frente às informações e 

mudanças que vêm ocorrendo freneticamente, urge a necessidade de se desenvolver 

currículos para a formação de profissionais no ensino superior aptos para assumir 
novos papéis. A sociedade contemporânea vem mudando sistematicamente e, com 

ela, a educação toma novos rumos e o currículo, como instrumento norteador das 

práticas de formação, carece de novos princípios organizadores. Apesar disso, a 

estrutura que sustenta a prática de formação observada nessa modalidade 

educacional ainda preserva princípios tradicionais, provocando um descompasso 

entre discurso, prática e demandas no âmbito da formação humana e profissional. 

(GESSER; RANGHETTI, 2011, p.3). 

 

Metodologia 

 

Para o desenvolvimento deste estudo, foi realizado um levantamento dos cursos 

presenciais de Bacharelado em Música, com habilitação em Canto, do RS na base de dados 



 

oficiais das Instituições de Educação Superior – e-MEC
4
, do Ministério da Educação, na qual 

foram encontradas três instituições públicas: UFPel, UFRGS e UFSM. 

Com base nesses dados, foram visitados os portais das IPES, com cursos de 

Bacharelado em Música, de modo a acessar os PPCs, as matrizes curriculares e as 

ementas/programas das disciplinas. Ao realizar esse procedimento, algumas dificuldades se 

interpuseram, tais como páginas em construção, informações incompletas, entre outras. Além 

disso, foi necessário acessar diferentes páginas das IPES para ter acesso aos dados buscados. 

Em nenhum dos cursos levantados foi possível obter informações nos sites sobre os conteúdos 

programáticos das ementas das disciplinas.  

 

QUADRO 1 – Portais e páginas das IPES investigadas 

IPES UFPel UFRGS UFSM 

Portal portal.ufpel.edu.br www.ufrgs.br www.ufsm.br 

Páginas 

acessadas 

https://wp.ufpel.edu.br/musi

ca/cursos/canto/ 

https://www.ufrgs.br/institutodear

tes/index.php/graduacao/graduaca

o-departamento-de-musica/ 

http://www.musica.ufsm.br/

index.php/ensino 

https://institucional.ufpel.ed

u.br/cursos/cod/3710 

http://www.ufrgs.br/ufrgs/ensino/

graduacao/cursos/exibeCurso?cod

_curso=338 

https://portal.ufsm.br/ement

ario/cursos.html 

Fonte: Levantamento feito pelos autores. 

 

Após, foi feita a análise documental dos PPCs, a qual “propõe-se a produzir ou 

reelaborar conhecimentos e criar novas formas de compreender os fenômenos” (SÁ-SILVA; 

ALMEIDA; GUINDANI, 2009, p. 10). Essa análise buscou, inicialmente, conhecer os 

objetivos dos cursos, identificar o perfil do egresso e suas áreas de atuação, características do 

currículo, enfoque dos conteúdos, etc., de modo a compreender a proposta formativa dos 

cursos de Bacharelado em Canto. 

 

Análise dos Projetos Pedagógicos de Cursos de Bacharelado em Canto 

 

A análise preliminar realizada nos documentos encontrados nas páginas dos cursos nas 

IPES, e em outras, mostrou aproximações e diferenciações entre os currículos dos cursos de 

Bacharelado em Música – Canto. O Quadro 2 apresenta informações gerais sobre os cursos, 

evidenciando algumas das aproximações existentes, tais como tempo médio de duração e 

turno nas três IPES; mesmo ano do currículo e proximidade entre a carga horária (CH) total 

mínima da UFPel e da UFRGS. 
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QUADRO 2 – Dados dos cursos de Bacharelado em Canto 

IPES Ano do currículo vigente 
Tempo médio de 

duração 
Turno CH Total Mínima 

UFPel 2011 8 semestres Diurno 2400 horas 

UFRGS 2011 8 semestres Diurno 2460 horas 

UFSM 2009 8 semestres Diurno 2130 horas 

Fonte: Levantamento feito pelos autores. 

 

Nas três instituições, os PPCs dos cursos analisados têm objetivos semelhantes, 

descritos de maneira genérica (seguindo as orientações das diretrizes comuns curriculares), e 

que em sua maioria, não possuem especificidades para o curso de canto, sendo comuns aos 

das outras habilitações (instrumento, regência ou composição). 

Quanto ao perfil do egresso, duas instituições (UFRGS e UFSM) focam em questões 

técnicas e de funções que o profissional pode ocupar em sua atuação profissional, de maneira 

bastante geral; já na terceira instituição (UFPel), o perfil explicita discretamente a função 

humanística do egresso na sociedade, atuando para além de uma dimensão técnico-

profissional, mas também em uma esfera mais ampla, com “capacidade transformadora na 

sociedade” (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS, 2011, p. 6). 

Os cursos de Canto se diferenciam das demais habilitações dos Bacharelados em 

Música no que tange à matriz curricular, as quais possuem disciplinas específicas (Quadro 3). 

 

QUADRO 3 – Disciplinas Específicas Obrigatórias dos cursos de Bacharelado em Canto 

IPES Disciplinas Obrigatórias de Canto Carga Horária Carga Horária Total 

UFPel 

Canto I ao VIII 34 h cada (272h) 

578 h Seminário do Canto I ao VIII  34 h cada (272h) 

Laboratório Coral I 34 h 

UFRGS 

Canto I ao VI 60 h cada (360h) 

870 h 

Canto VII 90 h 

Canto Coral I ao IV 30 h cada (120h) 

Laboratório de Execução Vocal I ao IV 30 h cada (120h) 

Recital de Graduação - Canto 180 h 

UFSM 

Canto I ao VIII 45 h cada (360h) 

690 h 

Técnica Vocal 30 h 

Canto Coral I e II 60 h cada (120h) 

Recital Orientado - Canto 30 h 

História e Literatura do Canto 45 h 

Introdução à Pedagogia do Canto 30 h 

Estúdio de Ópera 45 h 

Recital de Conclusão de Curso - Canto 30 h 

Fonte: Levantamento feito pelos autores. 

 

No Quadro 3, ao analisar a carga horária das disciplinas obrigatórias de canto, 

específicas dessa opção, temos a carga horária total das instituições com diferentes valores, 



 

sendo a UFPel com uma carga horária menor, seguida da UFSM, enquanto a UFRGS tem 

uma carga horária com valor maior dentre as três. Com relação à diversidade de disciplinas 

obrigatórias apresentadas, a UFSM apresenta mais disciplinas com enfoques diferentes, 

seguida pela UFRGS, sendo que a UFPel tem menos disciplinas de canto diferentes ofertadas.   

Nas três instituições, aparece a disciplina de Canto, em duas delas, do primeiro ao 

último semestre - exceto na UFRGS, em que, após sete semestres de disciplinas de canto, não 

há essa disciplina específica no último semestre, embora a carga horária da disciplina de 

Recital de Graduação – Canto pareça absorver o que seria esse último semestre de canto junto 

à preparação do recital. 

 

Cabe destacar que nos cursos de Bacharelado em Canto, as vivências com o trabalho 

vocal permitem uma diversificação e um aprofundamento que, muitas vezes, não é 

possível em outros cursos, dada a sua organização curricular que, na quase 

totalidade dos Bacharelados em Canto do Brasil, prevê, do primeiro ao último 

semestre, disciplinas específicas de canto. Nessas disciplinas são trabalhados 

repertórios de diferentes períodos da história da música erudita. Embora haja certa 

variação, de um Bacharelado em Canto para outro, com relação ao semestre em que 

dado repertório/período da história da música é enfatizado, não há muitas distinções 

no que vem sendo priorizado no ensino e no estudo do canto. (SOUZA, 2015, p. 62). 

 

Tanto na UFRGS quanto na UFSM há uma disciplina para o recital de conclusão do 

curso de canto (Recital de Graduação – Canto, e Recital de Conclusão de Curso – Canto, 

respectivamente), sendo que na UFSM, há ainda uma disciplina de recital no meio do curso 

(Recital Orientado – Canto); tal disciplina é concomitante a Canto V, no quinto semestre de 

curso. A UFPel é a única a não ter disciplinas específicas de recital de canto, mas também é a 

única das IPES analisadas a exigir um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) como pré-

requisito parcial para a obtenção do título.  

Quanto aos conteúdos programáticos desenvolvidos nessas disciplinas, não estão 

indicados nas páginas dos cursos, assim como não há sugestão de bibliografia. Há, porém, 

pesquisas anteriores que chamam atenção para esse item em nível nacional: 

 

A prática se baseia fundamentalmente na música de tradição europeia, e isso envolve 

não apenas o repertório que ali é dominante, mas também a sua forma de 

transmissão, assim como os conhecimentos e habilidades, artísticas e técnicas, 

específicos para esse fim. Quando consideramos a universidade como um espaço de 

formação, é notável a disparidade entre o que ali se estuda e a realidade existente no 

campo profissional num sentido mais amplo. O músico profissional atua hoje em 

diferentes contextos para além da sala de concerto, que lhe exigem conhecimentos, 

habilidades e técnicas que muitas vezes não são sequer contemplados durante seus 

anos de universidade. (COUTO, 2014, p. 236). 

 

A autora chama atenção para a prioridade que os cursos têm dado para formar 

musicistas para atuar em salas de concerto, com repertórios tradicionais europeus, deixando à 



 

parte outros repertórios mais novos e fora do eixo eurocêntrico (como o de música popular 

brasileira). Mesmo conhecimentos e técnicas explorados em pesquisas mais recentes têm sido 

deixados ao largo, com muitos professores fomentando técnicas e repertórios ultrapassados, 

por preciosismos, não garantindo nem que o repertório erudito tradicional seja plenamente 

explorado. Com isso, interdita-se uma gama de repertórios antigos e novos, bem como a 

ampliação de espaços de atuação e desenvolvimento vocal desses musicistas (SOUZA, 2015). 

 

Considerações Finais 

 

Ao estudar os PPCs vigentes dos cursos de Bacharelado em Canto nas três IPES do RS 

neste artigo, sentiu-se a necessidade de refletir sobre questões dos currículos presentes nesses 

cursos. A fim de adequar os currículos vigentes aos anseios e necessidades dos sujeitos em 

formação, reflete-se que  

 

A literatura e alguns pesquisadores, voltados aos estudos de currículo no ensino 

superior, sinalizam que os componentes curriculares dessa modalidade de ensino 

produziriam maior sentido à formação se estabelecessem vínculos com o contexto 

de atuação da vida dos sujeitos em formação e dos saberes necessários ao exercício 

da profissão. (GESSER; RANGHETTI, 2011, p. 4). 

 

Assim, dentro de uma perspectiva humanística, que considera as especificidades e 

singularidades dos indivíduos que estão em um processo formativo, viu-se necessário discutir 

sobre a necessidade de os currículos contemplarem as particularidades dos processos 

formativos. Contudo, esse objetivo não pode ser investigado em sua totalidade, tendo em vista 

à indisponibilidade, nos sites, dos conteúdos programáticos das ementas das disciplinas nos 

cursos de Bacharelado em Música - Canto. 

Como algumas considerações, destaca-se que os PPCs do Bacharelado em Canto são 

comuns aos PPCs das demais habilitações dos Bacharelados em Música, nas três IPES 

investigadas, fazendo com que as especificidades do campo do canto sejam tratadas de forma 

bastante pontual e limitada. Dessa forma, quase não há diferenciação no que concerne, 

principalmente, aos objetivos do curso e perfil do egresso (salvo no caso da UFPel, que 

aponta discretamente para um perfil mais humanístico), os quais, a rigor, deveriam abordar o 

foco de formação profissional do cantor. Os PPCs só se diferenciam com relação à matriz 

curricular, as quais possuem disciplinas específicas do canto com denominações genéricas, 

dificultando a análise da atualidade e abrangência de seus objetivos e conteúdos, no que diz 

respeito ao atendimento das necessidades formativas do cantor. 



 

Ao analisar as cargas horárias das disciplinas específicas obrigatórias dos cursos de 

canto, pode-se ver as diferenças principais dos cursos, quanto ao número de horas total em 

que o aluno tem práticas vocais; no entanto, quanto às disciplinas, salvo algumas exceções, 

pode-se verificar que nas três instituições há uma uniformidade da natureza das mesmas, e na 

maneira como elas funcionam dentro dos cursos de canto, com uma grade fixa, dando poucas 

possibilidades de os alunos participarem de escolhas curriculares.  

Para um aprofundamento do estudo, demandar-se-ia entrar em contato com os cursos 

de Música a fim de ter acesso às ementas das disciplinas, bem como conhecer um pouco mais 

sobre os cursos e a proposta pedagógica com o ensino de canto, saber a quantidade de 

professores que orientam nas disciplinas de canto no curso e a proposta pedagógica dos cursos 

como um todo. 

Por fim, sublinha-se a necessária atualização e manutenção das páginas dos cursos, as 

quais possibilitem o maior número de informações sobre os mesmos. A disponibilização de 

informações com relação aos PPC, matriz curricular e ementas das disciplinas é relevante 

tanto para a realização de estudos e pesquisas, quanto para interessados em realizar esses 

cursos. Também seria bastante proveitoso haver indicações de bibliografia, alinhadas a esses 

conteúdos programáticos que não aprecem nas ementas das disciplinas. 
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