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código: AIT0090 
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pré-requisitos: VOZ E MOVIMENTO I (AIT0076) 

EMENTA:  

Preparação vocal básica específica para espetáculos musicais: corpo, voz e movimento. Exercícios e 
técnicas apropriadas ao canto, evidenciando as diferenças entre os cantos clássico e popular. A classificação 
da voz cantada: mito, realidade e registros vocais. Estudo dos estilos musicais. Projeção da voz e o uso de 
microfones. Propriedades do som e da música.  Afinação e desafinação. A fala e o canto na cena 
contemporânea. Aquecimento e desaquecimento da voz específicos ao canto. 
OBJETIVOS DA DISCIPLINA:  

1. Propiciar conhecimentos sobre exercícios e técnicas vocais concernentes à voz falada e cantada. 
2. Conhecer a classificação da voz cantada e sua importância para o desenvolvimento da voz saudável. 
3. Identificar os registros vocais adotados na voz cantada.    
4. Estudar os estilos musicais, vivenciando-os.  
5. Vivenciar a projeção da voz e o uso do microfone, corretamente. 
6. Trabalhar o movimento vocal (gesto vocal) e a atitude corporal (gesto corporal) a partir da proposta 

cênica e musical. 
7. Diferenciar as propriedades do som e da música, coadunando-os com a voz humana. 
8. Desenvolver no aluno as habilidades do canto: afinação, ritmo e fraseado. 
9. Vivenciar o canto na cena contemporânea. 
10. Pesquisar trechos representativos do teatro musical brasileiro e interpretá-los. 
METODOLOGIA: 

Serão utilizadas técnicas vocais do canto clássico, procurando adaptá-las as exigências do canto popular e 
mais, especificamente, do teatro musical. O conhecimento adquirido será aplicado, interpretando-se trechos 
selecionados do repertório nacional e do teatro de revista.   

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Diferenças básicas entre a fala e o canto: emissão, respiração, pronúncia e projeção. 
2. Classificação da voz cantada. 
3. Registros: modal e tonal; nota de passagem. 
4. Técnicas vocais e exercícios específicos para as vozes falada e cantada. 
5. Vocalizes: preparação e aquecimento vocal. 
6. Repertório do teatro musical: pesquisa, seleção de trechos e interpretação. 
7. Propriedades do som e da música: melodia, ritmo, harmonia, timbre, intensidade, duração e altura. 
8. As propriedades do som e da música na cena contemporânea.  
9. Uso de microfones. 
10. Desaquecimento vocal. 
AVALIAÇÃO: 

O aluno realizará duas avaliações, discriminadas a seguir: 
Primeira avaliação: Seminário focando a voz no teatro musical  – história e repertório (Coadunado com os 
períodos mais marcantes do teatro musical brasileiro.) 
Segunda avaliação: Interpretação individual de trechos musicais selecionados, aplicando os conhecimentos 
adquiridos. 
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