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RESUMO 

Esta tese de doutorado investiga como os egressos do curso de bacharelado em música-
habilidade canto da UNESP avaliam sua educação universitária e o impacto que eles 
acreditam que essa sobre suas trajetórias profissionais. Esta tese encontra respaldo no 
crescente interesse de IES nos estudos de egressos como método de avaliação 
institucional. Através de uma abordagem metodológica mista (quantitativa e 
qualitativa) foi possível traçar as trajetórias musicais e profissionais dos egressos do 
curso de canto desde o período pré-universitário, passando pelos anos de graduação e 
escolhas profissionais após a conclusão do curso. A análise dos dados coletados 
utilizou-se da teoria de campos do sociólogo francês Pierre Bourdieu, que serviu tanto 
para delimitar um “campo vocal” dentro das atividades profissionais existentes na 
grande área de música, quanto para explicar como a universidade, pertencente ao 
campo acadêmico, ignora as especificidades inerentes à área da música, pertencente ao 
campo da produção artística. 
 
O enfraquecimento dos conservatórios e a derrocada do ensino musical na educação 
básica brasileira transformaram o curso superior em música em uma versão 
reestruturada do modelo conservatorial. Os resultados nos mostram que a maior parte 
dos egressos investigados buscavam na UNESP uma formação musical institucional 
estruturada. Embora o curso de canto tenha sofrido críticas específicas relativas ao seu 
funcionamento, a maior parte dos egressos consegue se manter economicamente ligada 
à música, mesmo que nem todos tenham conseguido se posicionar profissionalmente 
da maneira que desejavam ao ingressar na universidade. O mercado para os cantores 
líricos no país, reflexo do descaso sistêmico da música erudita como parte de uma 
política cultural nacional, não é capaz de acomodar a contento o número de cantores 
que se formam todos os anos nas universidades brasileiras. 
 
 
 
Palavras-chave: Egressos. Canto lírico. Habitus conservatorial. Mercado para o cantor 
lírico. Ópera. 



ABSTRACT 

This doctoral dissertation investigates how alumni from the Bachelor of Music – voice 
– degree from UNESP evaluate the impact tertiary education had on their professional 
careers. This thesis is justified by the growing interest that HEIs attribute to alumni 
studies as a method of institutional evaluation. Using mixed methods of investigation 
(quantitative and qualitative) it was possible to trace alumni’s professional and musical 
paths beginning from their pre-university years, continuing through their university 
education and professional choices after graduation. Pierre Bourdieu’s theory of social 
fields was used to interpret collected data and was used in delimiting a “vocal field” 
within the professional activities within music as a general area, as well as an 
explanation of how the university, which belongs to the academic field, ignores the 
inherent specificities of music, which belongs to the field of artistic production.  
 
The weakening of conservatories and the collapse of music education in Brazilian 
primary education have restructured tertiary music education into functioning as 
version of the conservatory model. The results show that most of the alumni look for 
an institutionally structured music degree that will tend to basic music training and 
understanding. Although the voice program was criticized because of operational flaws 
most of its alumni have been active in the music field, even though not all were able to 
position themselves professionally as they had envisioned when they entered 
university. The market for classically trained singers in Brazil reflects the systemic 
unimportance that classical music has in modern society, which can be seen in the lack 
of cultural public policies. The history of performing organizations show us that this 
market is unable to adequately accommodate singers who graduate every year from 
Brazilian universities.  
 
 
Keywords: Alumni. Classical singing. Conservatorial habitus. Market for classical 
singers. Opera.  
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Introdução 

Diferentemente de outras profissões, a música não pode ser considerada 

sob a ótica da produtividade. A música não pode ser analisada pela dualidade 

investimento/retorno característica de uma interpretação mais “capitalista” sobre a 

educação. Um aluno que ingressa em curso superior de música não pode ser medido 

pela sua produtividade, visto que trabalha com um bem intangível, cujo valor é ditado 

pela importância que o mercado lhe atribui frente ao seu contexto social. O diploma 

universitário não o qualifica da mesma maneira que o faz para as profissões mais 

tradicionais, em que a titulação indica que o aluno adquiriu habilidades de 

aprendizagem suficientes para desempenhar determinado papel.  

A pergunta que guia esta investigação teve origem nos meus 

questionamentos a respeito do futuro profissional dos cantores líricos formados nas 

universidades brasileiras. Ano após ano universidades do país inteiro formam bacharéis 

em canto que entram no mercado de trabalho. Qual o destino profissional desses 

egressos? Como se configura o mercado de trabalho para esses profissionais? Qual a 

relação entre o que eles aprendem na universidade e o que utilizam na sua vida 

profissional?  Essas são algumas das perguntas que abordo nesse trabalho.   

Minha preocupação original era entender qual seria o futuro profissional 

dos alunos que ajudo a formar como professor de canto na Escola de Música da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (EM-UFRJ). Como professor e cantor atuante 

no mundo da música erudita eu posso imaginar qual será o destino dos meus alunos. 

Posso avaliar que vários deles têm as mesmas aspirações que eu tive, que poderão ter 

trajetórias parecidas. Mas imaginar não basta. Morato (2009) é categórica ao afirmar 

que 

Compreender consiste, portanto, em poder entender as pessoas, 
independentemente de termos vivido experiências iguais às delas; para isso, 
é preciso exercitar o afastamento de nossos próprios conceitos e colocarmo-
nos em seu lugar para, em pensamento (pois, fisicamente, não podemos 
adentrar em seu corpo), revivermos internamente as suas experiências e 
podermos conhecer as suas verdades. (MORATO, 2009, p. 36) 

Eu sei como cheguei onde me encontro profissionalmente, mas sei também 

que sou apenas uma manifestação individual de um coletivo delimitado por todos os 

alunos que passaram por um curso de bacharelado em canto. Comecei a estudar canto 
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aos 17 anos com uma professora particular.  Com uma orientação apenas privada, pois 

não estava inserido em uma escola de música, formei uma vaga, e imprecisa, ideia 

sobre o que era a profissão de um cantor frequentando concertos, óperas e recitais. 

Parecia-me relativamente simples a relação entre querer cantar e efetivamente estar no 

palco. Sabia que tinha muito para aprender, então tratei de me preparar da maneira que 

me parecia mais lógica: entrei no curso de bacharelado em música – habilidade canto 

– na UNESP em 1991 e logo depois consegui uma bolsa de estudos para terminar a 

graduação na Universidade de Indiana em Bloomington, onde também fiz o mestrado. 

Acreditava que a universidade me forneceria as ferramentas necessárias para me tornar 

um cantor profissional.  

Sempre fui obstinado em fazer uma carreira como solista. Nunca havia 

imaginado outra carreira dentro da música e convivi com colegas tão, ou mais, 

obstinados que eu. A formação universitária americana em música é específica para 

cada área (performance, musicologia, etc.) e os estudos vão se aprofundando e se 

tornando mais específicos de acordo com o aumento da titulação (bacharel, mestre e 

doutor). Embora eu tivesse colegas que, eventualmente, se tornavam professores de 

canto, havia um entendimento tácito entre os alunos que esse não era o objetivo 

principal de anos de estudo. 

Em 2002 eu havia desistido de continuar com o meu doutorado na 

universidade de Indiana, uma das maiores escolas de música dos EUA. 1  Havia 

entendido que existia uma diferença entre a vida acadêmica, baseada no acúmulo de 

títulos sem necessariamente uma grande experiência prática, e a vida como músico 

profissional. Voltei ao Brasil focado em desenvolver uma carreira de cantor solista no 

país. Não pensava em ser professor e havia tido uma boa experiência como bacharel e 

mestrando na universidade de Indiana, embora soubesse que as experiências lá 

pudessem ser bastante frustrantes. Acreditava que a vida profissional traria maior 

sensação de realização que uma vida estritamente acadêmica.   

De volta ao Brasil, tratei de tentar me inserir no mundo profissional da 

música erudita no país, um campo que parece estar sempre regredindo à estaca zero. 

No Brasil de hoje, talvez mais que nunca, com os cortes de orçamento na área da 

cultura, extinção de orquestras e conjuntos instrumentais e a redução de verbas para os 

                                                
1 A escola de música da universidade de Indiana em Bloomington conta com aproximadamente 1600 alunos 
matriculados. Dados para o ano letivo de 2016-2017. 
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teatros líricos, o mercado de trabalho estável do músico profissional está cada vez mais 

reduzido. É perceptível a diminuição e fragilização das possibilidades de emprego para 

o músico, particularmente aquele que trabalha com a música erudita. No entanto ainda 

temos alunos que se dedicam seriamente a se aperfeiçoar e tentam sobreviver da 

música. 

Ao mesmo tempo que a obstinação é importante como motivadora e 

geradora de ação, ela pode nos tornar cegos a outras possibilidades. Após alguns anos 

cantando em vários teatros e salas de concerto no Brasil, comecei a entender que a 

realidade financeira para o cantor lírico era consideravelmente mais precária do que 

antecipado. A total dependência das instituições artísticas musicais brasileiras do poder 

político torna o desenvolvimento do campo da música erudita frágil e incapaz de criar 

a autonomia necessária para sustentar uma classe ampla que sobreviva exclusivamente 

da prática musical.  

As articulações entre instituições musicais e políticas governamentais no 

país são, historicamente, extremamente frágeis. O que existe são iniciativas individuais 

e de cunho altamente personalista que garantem alguma sobrevida às instituições 

interessadas em manter projetos quixotescos no cenário nacional. O resultado disso 

tudo é uma produção desigual, inconstante e sob ameaça perpétua de cortes. Com 

raríssimas exceções é praticamente impossível a programação a longo prazo das 

instituições musicais no país. As secretarias de cultura, sejam elas municipais ou 

estaduais, sofrem cortes em seus orçamentos na mesma proporção que outras áreas que 

contam com maior prestígio, e aporte financeiro, dentro da política nacional.  

A cultura em geral, e a erudita em particular, encontra-se dominada por 
outras áreas que regem a política nacional brasileira. De acordo com o 
sociólogo francês Pierre Bourdieu “em razão da hierarquia que se 
estabelece nas relações entre as diferentes espécies de capital e entre seus 
detratores, os campos de produção cultural [a música entre eles] ocupam 
uma posição dominada, temporalmente, no seio do campo do poder.” 
(BOURDIEU, 1996, p. 245) 

Essa falta de autonomia no campo da música erudita não é exclusiva do 

Brasil, mas o grau em que ela ocorre aqui tem consequências como as vistas 

recentemente: Orquestra Sinfônica Brasileira no Rio de Janeiro, na prática, não existe 

mais; o Theatro Municipal de São Paulo encontra-se sem programação artística, 

acéfalo e em plena desorganização orçamentária e de modelo de gerenciamento (2017); 

o Theatro Municipal do Rio de Janeiro está parado, com salários atrasados e sem 
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programação anunciada (2017); troca da direção e demissão de 33 músicos da orquestra 

do Teatro São Pedro em São Paulo devido à mudança do secretário de cultura (2017); 

cancelamento do Festival Amazonas de Ópera em Manaus em 2015; extinção da Banda 

Sinfônica e da Jazz Sinfônica de São Paulo (2017); extinção da Sinfonia Cultura de 

São Paulo (2005). Embora o ano de 2018 tenha visto a melhora em alguns desses casos, 

a insegurança com relação a orçamentos e modelos gerenciais ainda está longe de ser 

resolvida.2 

Nesse cenário de incertezas que, constantemente, rondam a música erudita 

no país, lecionar no ensino superior passa a ser cada vez mais uma escolha sensata para 

a estabilidade financeira de um músico. Esse caminho está aberto apenas àqueles que 

já possuem um diploma universitário e, cada vez mais, um diploma de mestrado e 

doutorado.  

Comecei a lecionar na escola de música da UFRJ em abril de 2008 como 

professor de canto e técnica vocal. Hoje sei que parte da razão pela qual fui aprovado 

em primeiro lugar no concurso público foi o fato de tê-lo encarado apenas como mais 

uma performance. Sem dúvida mais elaborada e mais longa que o normal, mas 

essencialmente como parte da prática musical, e não algo extrínseco a ela.  

Acredito que durante meus primeiros anos como professor na UFRJ não 

tive a total compreensão da responsabilidade que o cargo de professor de canto 

representa. Ainda tinha minha identidade profissional formada como músico prático: 

essencialmente como um cantor que, por acaso, estava dando aulas. Embora já tivesse 

lecionado em outros lugares, inclusive como professor substituto na própria EM-UFRJ, 

sempre havia sido de maneira temporária. Senti muito pouco apoio também da própria 

instituição no sentido de orientar e explicitar deveres e obrigações, o que torna a 

sensação de conexão à instituição ainda mais frágil. Talvez, por se tratar de uma escola 

de música, a instituição assume que seus novos professores já foram socializados 

dentro de estruturas similares e conhecem não apenas seus deveres e obrigações, mas 

                                                
2 O Teatro São Pedro, em São Paulo, gerido pela Organização Social de Cultura Santa Marcelina, concluiu o ano 
de 2018 com uma temporada sólida e bem executada de óperas e concertos. O Theatro Municipal de São Paulo 
também foi capaz de executar uma temporada robusta de concertos e óperas, mas ainda longe do ideal para uma 
instituição do seu porte. O seu atual modelo de gerência (que funciona de maneira híbrida entre fundação própria e 
organização social) tem sido fonte contínua de imbróglios artísticos e políticos. No ultimo episódio o atual secretário 
de cultura da cidade de São Paulo, André Sturm, foi gravado ameaçando a atual organização social que rege o teatro.  
2018 foi um ano desastroso do ponto de vista artístico para o Theatro Municipal do Rio de Janeiro, que foi incapaz 
de organizar e executar uma temporada devido a problemas econômicos decorrente da crise financeira que assola o 
estado do Rio de Janeiro.   
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também como realizá-los. No entanto, a vida acadêmica universitária é diferente. 

Borém já havia tocado nesse tema ao dizer que 

[...] o que experimentamos na admissão de novos docentes, nas escolas de 
música particularmente, mas não exclusivamente, é um desconhecimento 
dos que entram a respeito da instituição e uma desatenção dos que os 
recebem. (BORÉM, 1997, p. 53) 

A responsabilidade de um professor de canto/instrumento na vida de seus 

alunos é marcante, visto que esse trabalho é desenvolvido através de uma relação 

individual extremamente próxima, quase artesanal, que vem sendo feita praticamente 

da mesma maneira há pelo menos três séculos. À medida que fui exercendo o papel de 

professor e entendendo melhor o funcionamento da própria instituição, de maneira 

bastante empírica, passei a incorporar algo do acadêmico. Um novo espaço se abriu e 

permitiu que duas identidades profissionais convivessem de maneira complementar. 

Hoje sei que esse fenômeno não é exclusivo e é comum entre professores universitários 

de instrumento que se identificam primeiramente como músicos práticos.3 

Em 2011 vi os meus primeiros alunos se formando e iniciando sua 

trajetória profissional. Pela primeira vez me encontrei indagando objetivamente sobre 

qual seria o destino desses alunos que se formam com um diploma de bacharelado em 

canto no Brasil. Com que finalidade estava a universidade formando cantores? Onde e 

como eles atuariam? Alguns alunos foram para fora do país para continuar seus estudos 

e tentar uma vida profissional mais satisfatória. Outros passaram em concursos de 

coros profissionais no Brasil. Ainda outros se aventuraram em uma carreira como 

freelancer, desempenhando múltiplas tarefas. Tendo trilhado todos esses caminhos em 

algum momento da minha trajetória, sabia que não seria um caminho fácil, 

independente da escolha. O equilíbrio entre satisfação pessoal e qualidade de vida é 

diferente para cada pessoa em cada momento de sua vida e afeta as escolhas 

profissionais de cada um. 

O professor deve incentivar, apoiar, corrigir, ilustrar, defender, mostrar e 

analisar não somente questões diretamente relacionadas ao seu instrumento, mas 

principalmente, sobre música. Isso acontece ao mesmo tempo em que ele tem plena 

consciência que viver daquilo que seu aluno se propôs a fazer, a prática musical, é uma 

                                                
3 Ver tese de doutorado de Louro (2004) sobre identidades profissionais de professores de instrumentos.  
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tarefa extremamente árdua e de retorno financeiro incerto. Lidar com esse paradoxo 

tornou-se uma preocupação premente para mim como professor. 

Foi sob essa conjuntura que me lembrei de uma matéria do jornal The New 

York Times. Em “O Efeito Juilliard: Dez Anos Depois”4 (tradução nossa) o autor 

explora a trajetória profissional dos alunos egressos do curso de bacharelado em 

música da turma de 1994 de um dos mais prestigiados conservatórios do mundo. 

Embora não conte com o rigor esperado de um texto acadêmico, a matéria mostra como 

as trajetórias profissionais dos egressos são variadas e, em vários casos, levam a uma 

profissão completamente diferente daquela almejada pelo aluno ao iniciar seus estudos.  

De um total de 44 egressos do bacharelado em instrumento, 36 foram 

identificados. Desses, 12 estavam fora do mercado profissional da música; 11 tocavam 

em orquestras; 4 eram autônomos que sobreviviam dando aula; 5 viviam como 

freelancers e como parte de grupos de música de câmara; e 3 se consideravam solistas. 

Ingressar em um dos melhores conservatórios do mundo não garante que o aluno se 

tornará um músico profissional.  

É patente a ambivalência de sentimentos dos alunos com relação à 

instituição em si. Juilliard, para alguns, foi um  

[...] difícil despertar. Eles [os alunos] chegavam como mini celebridades em 
suas comunidades musicais [...] e se encontravam com outras pessoas tão 
boas quanto elas, tão motivadas quanto elas e, na maioria das vezes, tão 
despreparadas quanto elas para o mercado que iriam enfrentar.5 (WAKIN, 
2004, on-line, tradução nossa) 

No parágrafo que mais me chamou a atenção, e me fez lembrar desse artigo 

quando já lecionava na UFRJ anos depois, temos um resumo dessa ambivalência: 

Alguns egressos reclamam que ela [Juilliard] falhou ao não os preparar para 
tocar em uma orquestra ou para dar aulas, o pão com manteiga básico do 
trabalho para músicos. Que falhou ao não os preparar para os aspectos 
práticos de uma carreira; ou que inibiu a criatividade e individualidade. Já 
para outros, os anos de Juilliard estiveram entre os mais felizes de suas 
vidas, uma época de intenso desenvolvimento musical com professores 

                                                
4 The Juilliard Effect: Ten Years Later.  
5  For many students, Juilliard was a rude awakening. They often arrived as mini-celebrities in their musical 
communities, perhaps the winner of a local competition or the best player in town. And they joined a group of 
people just as accomplished, just as driven and often just as unprepared for the tough job market they would someday 
face. 
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queridos e uma fonte de colaborações musicais para toda a vida.6 (WAKIN, 
2004, on-line, tradução nossa) 

Se até mesmo alunos da Juilliard, que se encontra a um quarteirão de 

distância do famoso Lincoln Center,7 são capazes de desistir da música como profissão, 

o que será dos alunos formados no Brasil, cujo mercado para música erudita é 

incomparavelmente menor e mais limitado? Será que os egressos formados nas 

universidades brasileiras teriam as mesmas impressões que os alunos mencionados no 

artigo?  No intuito de responder a uma pergunta que se desdobraria no futuro, resolvi 

direcioná-la ao passado. Em vista de todas as questões levantadas acima, pareceu-me 

importante e relevante uma investigação sobre o papel da universidade sobre a 

trajetória profissional dos seus egressos. Desde o começo da minha carreira acadêmica 

tive uma grande curiosidade em saber por que os meus alunos haviam escolhido a 

música como profissão. Desde a primeira aula me preocupo em compreender qual o 

objetivo de cada um deles com o estudo do canto para saber se o que eu posso ensinar 

condiz com aquilo que eles buscam.   

Ao discutir essas questões com colegas encontrei apoio e curiosidade com 

relação aos mesmos temas vindo da professora doutora Martha Herr (1952-2015). Na 

época de nossas conversas, a professora havia se aposentado recentemente (2013) do 

Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista (IA-UNESP), mas continuava 

ativa no programa de pós-graduação. A professora Martha Herr estava muito 

preocupada com o futuro do curso de bacharelado em canto que desde 1993 não realiza 

concurso para professor efetivo de canto. 8  Eu mesmo iniciei meus estudos 

universitários no IA-UNESP em 1991, quando o curso de canto havia sido recém 

implementado. Embora não tenha me formado ali, sempre mantive contato com 

colegas e amigos que se formaram pela mesma instituição.   

Devido à política atual do governo do estado de São Paulo, as 

universidades estaduais vêm enfrentando crescentes desafios orçamentários, 

responsáveis por uma gradual erosão tanto da autonomia universitária quanto da 

                                                
6Some alumni complain that it failed to prepare them for orchestra playing or teaching, bread-and-butter work for 
musicians, or for the practical aspects of running a career; or that it squelched creativity and individuality. Still, 
many said that their Juilliard years were among the happiest of their lives, a time of intense musical development 
with beloved teachers and a source of lifelong musical collaborations. 
7 Praça de Nova York onde se aglomeram o Metropolitan Opera, Geffen Hall (sede da Filarmônica de Nova York) 
e o teatro Koch, casa do New York City Ballet. 
8 A partir de 2015, os alunos de canto da UNESP passaram a ter aulas exclusivamente com professores substitutos. 
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capacidade de auto gerência. A greve das três instituições em 2013 por aumento salarial 

foi um episódio marcante na história recente das universidades. Independente de terem 

assegurado um aumento de salário (inferior ao reivindicado) para o corpo docente e 

funcionários, as universidades tiveram que lidar com um corte orçamentário resultado 

da alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias efetuada em 2015. Por essa mudança, 

ficou determinado que, desde o ano de 2016, as universidades estaduais paulistas 

tivessem direito a uma parcela de “no máximo” 9,57% da arrecadação do Imposto 

sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Anteriormente essa 

porcentagem era dada como “no mínimo.” A UNESP reduziu em trinta e seis milhões 

de reais o orçamento de 2014 e adotou medidas de redução de gastos como a revisão 

dos contratos nas unidades de ensino, redução de horas extras, nos investimentos e nas 

obras previstas. Além disso houve uma redução de trinta e dois milhões com folha de 

pagamento e a suspensão temporária de progressão na carreira dos professores. 

(SAMPAIO, 2014, on-line) 

Todas essas contenções de gasto afetam a contratação de professores 

necessários para que as diferentes unidades da universidade sejam capazes de planejar 

o desenvolvimento a longo prazo dos cursos oferecidos. Na impossibilidade de 

contratarem professores efetivos, contratam-se professores substitutos. Desde o ano de 

2007 a UNESP tem contratado professores substitutos de canto de maneira regular. A 

partir de 2014 o curso contava com apenas uma professora de canto efetiva, que se 

aposentou em 2015. Desde então as aulas, de canto têm sido ministradas 

exclusivamente por professores substitutos. O último concurso para professor de canto 

efetivo na UNESP foi em 1993 e não há previsão de contratação para professor de 

canto. Era compreensível a preocupação da professora com o futuro do curso de canto 

a partir de 2014.  

A importância da professora Martha Herr para o curso de canto não pode 

ser subestimada. Ela foi a primeira professora do curso de bacharelado em canto na 

UNESP e responsável por instituir um padrão de qualidade que se tornou referência 

entre os cursos de canto nas universidades de todo o país. Devido em grande parte a 

ela, o curso de canto da UNESP esteve sempre entre os mais bem cotados do Brasil. 

Além de uma intérprete reconhecida internacionalmente, particularmente por sua 

defesa da música contemporânea e do canto lírico em português, ela foi uma pioneira 

da investigação acadêmica na área da performance no canto. Depois de uma passagem 

como professora na USP entre 1981 e 1987, sua carreira acadêmica foi desenvolvida 
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no IA-UNESP, onde ela foi responsável por formar várias gerações de cantores e 

professores de canto atuantes no Brasil e no exterior. Acredito que essa pesquisa 

apresentava interesses convergentes: do meu lado, entender a trajetória de colegas e 

profissionais com uma formação similar à minha; do lado da professora Martha, 

entender qual seu legado como professora de uma instituição que, ela acreditava, estava 

gradualmente minando o futuro de um projeto que ela havia ajudado a construir.  

Essa convergência de interesses também explica a razão pela qual esta tese 

foi desenvolvida dentro da linha de pesquisa da teoria e práxis do processo criativo. A 

professora Martha Herr tinha interesse profissional e pessoal em aprofundar o estudo 

sobre os egressos do curso de canto. Ao mesmo tempo, ela estava vinculada ao PPG 

em Música na linha de Práxis do Processo Criativo. Tínhamos, ambos, consciência de 

que este trabalho era importante por duas razões principais: seu potencial de embasar 

e fortalecer decisões estruturais referentes ao próprio curso de canto dentro do IA; e 

atribuir significado sobre a experiência humana dos egressos, indo além de um 

interesse puramente histórico/documental sobre o curso. 

Para isso, era fundamental que este trabalho estivesse aninhado entre um 

grupo de pares: entre professores de canto que entendem os desafios específicos da 

profissão, acadêmicos de uma mesma área, uma mesma especialidade, que 

compreendem os campos de atuação do cantor em toda sua especificidade. Como diz 

o sociólogo francês Pierre Bourdieu (1930-2002) “compreender [a narrativa] é 

primeiro compreender o campo com o qual e contra o qual cada um se fez” 

(BOURDIEU, 2005, p. 40). Por isso, nossa decisão, minha e da professora Martha 

Herr, de desenvolver esta tese na linha de pesquisa da práxis do processo criativo.  

Era também de importância pessoal vital que essa imersão no mundo 

acadêmico, inerente ao desenvolvimento de uma tese de doutorado, não me afastasse 

daquilo que ainda considero ser minha identidade principal: um cantor. Como veremos 

no capítulo 4, a estabilidade financeira para qualquer artista está ligada a algumas 

poucas escolhas. Lecionar no ensino superior é uma delas. No entanto, é minha 

convicção que meu desempenho como professor de canto está diretamente relacionado 

à minha experiência como cantor. Acredito que meus alunos são mais bem orientados 

porque eu faço aquilo que eles almejam fazer: eu entendo suas vontades, frustrações, 

dificuldades e conquistas justamente porque faço o que eles querem fazer. Ser um 

cantor me faz um melhor professor. Desenvolver essa tese em qualquer outra linha de 

pesquisa me afastaria dessa área de atuação, pois eliminaria a prática como parte de 
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minhas obrigações de doutorado, especificamente os recitais obrigatórios. Depois de 

anos de estudo contínuo e disciplinado, eu não poderia me afastar daquilo que acredito 

que me faz ser um professor eficiente.  

Este trabalho está organizado em cinco capítulos. Começo por 

fundamentar, através da literatura relevante, a importância que os egressos representam 

como fonte de informação institucional. Podemos ter uma noção de como esse campo 

de pesquisa vem se fortalecendo, sendo incorporado como parte de sistemas de auto 

avaliação institucional e entender que tipo de trabalhos acadêmicos são elaborados com 

esses dados. Veremos que na área da música a pesquisa de egressos ainda é incipiente, 

mas de grande potencial transformativo.  

Cada instrumento dentro do bacharelado em música configura uma 

experiência educacional única correspondente ao seu campo profissional. O segundo 

capítulo trata das particularidades do ensino e aprendizado do canto lírico. É importante 

entender como a especificidade do canto requer diferentes competências necessárias 

para uma formação minimamente competente na área da performance para o cantor.  

Temos que identificar quais são essas especificidades para entender, posteriormente, 

como os egressos acreditam que a universidade abordou esses quesitos. 

No terceiro capítulo faço um histórico de como o ensino musical chegou 

ao ensino superior no Brasil. Traço as origens da criação do conservatório, sua chegada 

ao Brasil e como ele foi incorporado ao ensino superior. Esse relato, utilizando 

ferramentas da sociologia de Pierre Bourdieu, revela como o modelo conservatorial se 

relaciona com o campo acadêmico da universidade, criando um sistema de ensino 

musical que recria práticas e atitudes relacionadas ao ensino conservatorial sem 

conseguir, verdadeiramente, substituí-lo por completo. Esse capítulo nos fornece as 

informações necessárias para contextualizarmos e entender, logo a seguir, a gênese do 

IA-UNESP. 

O quarto capítulo é sobre o mercado para o cantor lírico no país. Partimos 

do principio de que a educação universitária tem como um dos seus objetivos a 

formação de profissionais capacitados para o mercado de trabalho. Temos que entender 

qual é esse mercado, como ele se constituiu e como ele se relaciona com o campo 

educacional. 

O quinto capítulo trata de questões metodológicas da pesquisa e da análise 

dos dados coletados. Para esta pesquisa foram utilizadas duas ferramentas 

investigativas complementares: um questionário de cunho quantitativo e entrevistas 
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semiestruturadas O questionário e entrevistas foram analisados de maneira conjunta 

como maneira de aprofundar a interpretação de números que pareciam insuficientes ou 

áridos em demasia para elucidar ou ilustrar a maneira que a universidade impactou a 

trajetória dos egressos do curso de canto da UNESP.  Termino com algumas 

considerações a respeito do que podemos apreender, sobre o campo acadêmico e o 

campo de produção artística da música erudita, quando nos permitimos escutar as vozes 

dos seus agentes. 
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1 Literatura 

Esta tese encontra respaldo para pesquisa pelo interesse cada vez maior que 

as universidades têm sobre as informações que seus egressos podem fornecer a respeito 

dela mesma e de sua interação com a sociedade.  

Os atuais alunos matriculados em Instituições de Ensino Superior (IES) são 

uma fonte permanente e de fácil acesso quando se necessita realizar pesquisas sobre a 

qualidade corrente, estrutura física, cursos oferecidos, avaliação docente, etc. No 

entanto, as pesquisas com alunos atuais como forma de avaliação institucional nem 

sempre resultam em informações mais detalhadas ou induzem a uma reflexão mais 

profunda sobre o impacto das IES. Estar envolvido na experiência universitária quer 

dizer que os alunos são capazes de avaliar o atual momento, mas não como ele se 

relaciona com o mundo fora da universidade. O afastamento temporal do egresso pode 

fornecer a vantagem de uma visão refletida acerca da experiência vivida. 

Se a instituição está atrás de um entendimento mais profundo sobre a 
maneira de criar uma experiência educacional mais eficiente e capaz de se 
engajar mais naturalmente com o mundo profissional, é necessário entender 
o que os atuais alunos e ex-alunos têm a dizer (DUMFORD; MILLER, 
2015).  

1.1 Egressos como Fonte de Informação Institucional  

A história da investigação sobre egressos nos diz que existe uma crescente 

preocupação das IES em analisar a experiência formativa de seus alunos como maneira 

de controle de qualidade da própria instituição. Lousada e Martins (2005) indicam 

claramente que o objetivo fundamental de pesquisa de egressos é agir “como um dos 

mecanismos que permita às Instituições de Ensino Superior (IES) a contínua melhoria 

de todo o planejamento e operação dessas organizações, particularmente do processo 

de ensino aprendizagem.” Os egressos estão na posição de mediar a relação entre o 

ensino e a prática. De acordo com Cabral e Pacheco (2015),  

Os ex-alunos de uma Instituição são seu principal ativo, pois eles são os 
elementos que possibilitam à IES o feedback acerca da sua contribuição 
efetiva para com a sociedade. Assim, é preciso que as universidades 
realizem a manutenção do relacionamento com seus egressos, podendo 
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utilizar os recursos tecnológicos para auxiliar nesse processo. (CABRAL; 
PACHECO, 2015, p. 2) 

Paul (2015) desenvolve uma análise histórica sobre o acompanhamento de 

egressos no Brasil e a compara com programas de mesma finalidade em outros países. 

Ele caracteriza a situação brasileira como desigual, segundo a região e status da 

universidade, em sua preocupação com o egresso. O autor cita  pesquisas pioneiras de 

egressos realizadas no país: sobre os graduados de direito da Faculdade de Direito do 

Vale do Paraíba no período 1958-1976;  sobre egressos de 17 cursos da Universidade 

Federal do Ceará (UFC) nos anos de 1978, 1980 e 1983; em 1982 a própria 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) elaborou 

uma pesquisa com egressos de 5 cursos de 48 IES para alguns anos da década de 1970. 

Embora essas pesquisas tenham sofrido falta de continuidade, tendo sido conduzidas 

de maneira isolada, elas têm importância histórica, pois demonstram uma preocupação 

precoce de algumas instituições brasileiras em conhecer o destino profissional de seus 

egressos. 

Para o pesquisador, o problema central é que   

a aceitação do processo de coleta de informações de ex-alunos e a 
internalização de tais informações por parte das instituições, na sua 
abordagem estratégica, pressupõem uma tomada de consciência de toda a 
comunidade acadêmica e uma formação adequada dos funcionários 
universitários. Parece que o desinteresse, ou até mesmo a desconfiança da 
comunidade acadêmica em relação a essa abordagem, pode ter sua origem 
na ideia, ainda presente em algumas pessoas, de que a universidade não 
deve se preocupar com a economia nem com as expectativas dos 
empregadores. (PAUL, 2015, on-line) 

A investigação de egressos só terá impacto sobre a universidade se a 

própria instituição acreditar que essa informação é de caráter transformador. Para isso, 

os dados dessas pesquisas têm que ser compreensíveis para alunos e professores para 

que efetivamente auxiliem na tomada de decisões de ambas as partes. Em outras 

palavras: as pesquisas devem gerar ação. Essa é uma admonição constante tratando-se 

de pesquisas com alunos ou ex-alunos. Madsen e Napoles (2006, p.1) em suas 

investigações sobre ex-alunos de música advertem que “avaliações por alunos só são 
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úteis se eles providenciarem feedback significativo e servirem de catalizadores para 

mudanças e melhoras”.9 (tradução nossa)  

Paul (2015) também identifica uma tendência com relação ao aumento da 

presença de “portais do egresso” em inúmeras IES. Embora essa seja uma maneira 

barata, rápida e potencialmente eficiente de manter contato com o egresso, o autor é 

crítico com relação ao serviço que tais portais realmente prestam. Em muitos casos ele 

acredita que se trata “[...]mais de um procedimento administrativo do que uma tomada 

de consciência generalizada sobre a importante contribuição das informações prestadas 

pelos egressos” (PAUL, 2015, on-line). Esses portais deveriam ser vistos como uma 

ferramenta de grande importância, capaz de gerar dados que são constantemente 

incorporados ao planejamento universitário. 

De maior relevância metodológica, o autor advoga uma padronização de 

sistemas de acompanhamento de egressos para que seja possível analisar resultados de 

maneira significativa, permitindo a comparação de resultados entre regiões, tamanho 

da instituição, departamentos e até mesmo entre cursos. Na ausência de um padrão 

único, cada IES utilizará o sistema que achar mais adequado para os seus 

questionamentos próprios e as pesquisas individuais sobre egressos ainda serão de 

importância fundamental. 

Uma procura através do mecanismo de busca Google utilizando as palavras 

“sistema+acompanhamento+egressos” nos dá uma ideia da quantidade de IES no país 

que se utilizam dessa ferramenta institucional. No entanto, como Paul (2015) deixa 

claro, a mera existência de um sistema de acompanhamento de egressos não reverte 

automaticamente em um ganho qualitativo para a IES. É necessário planejar e recolher 

informações específicas de maneira metódica e sustentável. 

Simon e Pacheco (2017) recentemente investigaram o funcionamento 

desses portais nas IES localizadas na região sul do país e concluíram que  

[baseado] nas informações coletadas observou-se que a maioria das 
instituições ainda precisa evoluir em suas ações de acompanhamento de 
egressos. No que concerne à captação de informações sobre os seus 
diplomados, as universidades têm utilizado o método indutivo, tomando a 
iniciativa de interpelá-los sempre que necessário para a aplicação de 
questionários. Ainda, são poucas as instituições que fazem esse tipo de 

                                                
9 Student evaluations are useful only when they provide meaningful feedback and serve as a catalyst for change and 
improvement.  
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pesquisa constantemente, sendo que, para tanto, não necessariamente se 
utilizam dos Portais do egresso. (SIMON; PACHECO, 2017, p. 4) 

1.2 Pesquisas de Egressos 

A Universidade de São Paulo (USP) demonstra uma preocupação antiga, e 

constante, com a contribuição dos egressos para o entendimento e avaliação da 

universidade. O Núcleo de Pesquisas sobre Ensino Superior (NUPES), constituído no 

final de 1988, implementou um projeto de pesquisa para analisar a trajetória acadêmica 

e profissional dos formados entre 1979 e 1989. O tema já era de interesse para a 

instituição, mas não havia até então, segundo Schwartzman (1991, p. 2), “informações 

confiáveis e sistemáticas, nem análises mais abrangentes a respeito.” Essa pesquisa, 

ampla tanto em escala quanto em tempo, pretendia iniciar uma linha permanente de 

estudos sobre os alunos e ex-alunos de graduação e pós-graduação da USP. A pesquisa 

principal se apoiava em três pesquisas paralelas: 

A. Estudo sobre a vida profissional dos estudantes de graduação formados 
pela Universidade de São Paulo nos últimos 10 anos, com uma amostra de 
mil entrevistados, de quatro áreas de formação selecionadas; 
B. Início de um estudo longitudinal sobre a trajetória profissional dos alunos 
da USP, pela aplicação de questionários ao universo de alunos ingressados 
na universidade em 1991, nos cursos de graduação, em quatro áreas de 
formação selecionada (cerca de mil entrevistas); 
C. Estudo sobre alunos e ex-alunos de pós-graduação da Universidade de 
São Paulo que iniciaram seus cursos nos últimos 10 anos, em quatro áreas 
selecionadas (cerca de mil entrevistas). (SCHWARTZMAN; CASTRO, 
1991, p. 1) 

As áreas selecionadas para essas pesquisas foram a física, pedagogia, 

ciências sociais e engenharia elétrica. Através de um extenso e minucioso questionário, 

foi possível elaborar uma série de relatórios que, em um primeiro momento, 

analisavam a relação entre a experiência universitária e a vida profissional dos 

egressos. A pesquisa também se estendeu à análise de como o capital cultural e social 

(a vida pré-universitária) influenciaram a experiência universitária. A pesquisa tem um 

caráter de linearidade no sentido de que só é possível analisar e entender as trajetórias 

profissionais dos egressos se entendemos de onde vieram, que experiências tiveram, e 

que sentido deram a essa combinação. A universidade pode ser vista como um nó 
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através do qual cada um atravessa com seu capital social/cultural, que será modificado 

nessa passagem.  

Para Schwartzman e Castro (1991), a questão fundamental do estudo dos 

egressos é o impacto da experiência universitária sobre a trajetória profissional. 

Trata-se de conhecer melhor o impacto do curso e da vida universitária não 
só sobre a educação formal dos alunos, mas também sobre as suas redes de 
relações, atitudes, modos de trabalhar e convicções mais gerais, que 
também jogam um papel importante na trajetória escolar e profissional que 
terão. O impacto da universidade sobre a diferenciação e desnivelamento 
dos ingressantes, assim como sobre o projeto profissional dos alunos, são 
questões particularmente importantes. Será que a universidade oferece 
oportunidades de desenvolvimento individual e intelectual capazes de 
reduzir as desigualdades iniciais ou, ao contrário, acaba por reproduzi-las? 
Seria possível prever o contingente de ingressantes que não se ajustará e 
que se contentará com a licenciatura, ou tentará outros cursos, ou 
abandonará a USP, a partir das características dos alunos, e 
independentemente de suas experiências como estudante. Importa também 
verificar se a experiência dos alunos da USP forma ou altera 
substancialmente seus projetos profissionais. Se este for o caso, cabe 
conhecer o que ou quem influencia essa definição ou redefinição. O estudo 
de egressos retomará esse ponto e fornecerá respostas quanto à adequação 
dessas influências. (SCHWARTZMAN; CASTRO, 1991, p. 12) 

Não podemos deixar de levar em consideração como a política oficial de 

avaliação da educação no país pode ter influenciado a produção de trabalhos a respeito 

dos egressos das universidades brasileiras. A avaliação institucional passou a ser uma 

prioridade para o Ministério da Educação e Cultura (MEC) a partir da Lei número 

9394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996). Desde então o 

Estado passa a agir como fiscalizador da qualidade do ensino das IES baseando-se em 

quatro níveis de investigação a respeito das IES: desempenho total do sistema baseado 

na região segundo áreas do conhecimento e tipo de instituição; desempenho individual 

da IES em todos os níveis e modalidades de ensino, pesquisa e extensão; na avaliação 

pelo resultado no Exame Nacional de Cursos (provão); e na avaliação da pós-graduação 

por área do conhecimento (MEIRA; KURCGANT, 2009). Esse sistema de avaliação 

recebeu muitas críticas devido ao seu caráter reducionista sobre algo tão abrangente e 

complexo como avaliação institucional. O problema se agrava quando levamos em 

conta que a liberação de recursos financeiros é diretamente atrelada ao resultado nessas 

pesquisas de avaliação, que não são capazes de relatar a experiência educacional em 

toda sua complexidade. 
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Em contraposição a esse modelo, surge um outro de avaliação educativa, 

com ênfase qualitativa e que deveria levar em consideração três dimensões essenciais: 

a auto avaliação, a avaliação externa com reavaliação e a meta-avaliação. 

(SOBRINHO, 2003). Em 2004 esses preceitos foram incorporados ao Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (BRASIL, 2004a) como uma maneira de 

melhorar a avaliação educacional. Entre as dez dimensões que devem ser avaliadas, a 

nona se refere às políticas de atendimento aos estudantes. O manual de orientações 

para a auto avaliação discorre mais explicitamente sobre como avaliar essas políticas 

e caracteriza claramente que, como parte do núcleo básico e comum, encontra-se o 

“acompanhamento de egressos e de criação de oportunidades de formação continuada.” 

(BRASIL, 2004b, on-line) 

Mais recentemente, em 2012, a USP realizou uma pesquisa que visava 

traçar o perfil dos seus egressos. Através de um questionário disponível no portal da 

USP, e utilizando sistemas já existentes para o acompanhamento de egressos dentro da 

graduação e pós-graduação, a universidade analisou a resposta de mais de 10 mil ex-

alunos. Foi possível, assim, traçar um perfil básico sobre quem é esse egresso típico, o 

que faz, quanto ganha e que pensa sobre a universidade. Os resultados dessa pesquisa 

são utilizados pela Comissão Permanente de Avaliação (CPA). Concluiu-se que esses 

egressos “[...]consideram que a universidade contribuiu muito para o 

autodesenvolvimento e a aquisição de novos conhecimentos.” (USP, 2013, on-line)  

Tais estudos são capazes de fornecer à sociedade um feedback essencial 

sobre o papel da universidade. Em tempos como o que vivemos, nos quais a 

universidade pública vem sofrendo constantes ataques econômico e político, é 

fundamental que a sociedade entenda o que acontece dentro das salas de aula e como 

essa atividade se relaciona com o mundo profissional. O modo em que a universidade 

reverte para a sociedade os bens sociais e econômicos investidos nela é fator crucial 

para que o ensino e a pesquisa sejam vistos com a importância que lhes é devida.  

1.3 A UNESP e seus egressos  

O novo projeto de planejamento e avaliação da UNESP, aprovado em julho 

de 2017, traz importantes mudanças ao processo de auto avaliação institucional. Entre 

eles, um dos mais relevantes talvez seja a capacidade de 
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Oferecer elementos para a universidade realizar comparações, guardadas as 
particularidades de cada grande área de conhecimento e as singularidades 
de cada área, subárea ou especialidade, verificando o percurso dos 
‘DEPARTAMENTOS’, das ‘UNIDADES’ e do conjunto da universidade, 
visando reduzir, ao máximo, disparidades que hoje temos no conjunto da 
UNESP. (UNESP, 2017, p. 13) 

Embora a nova proposta claramente enuncie a necessidade de averiguação 

da relação entre universidade e sociedade (UNESP, 2017, p. 12) ela não cita 

explicitamente a utilização dos egressos como ferramenta para essa averiguação. Resta 

esperar para saber se o relatório da CPA, que a partir de 2017 tornar-se-á bienal, 

incluirá dados baseados nesse tipo de pesquisa. 

O relatório de avaliação mais recente elaborado pela CPA refere-se ao 

quinquênio 2010-2014. Ele é resultado de um processo de auto avaliação que 

contempla cinco dimensões de ensino: graduação, pós-graduação, pesquisa, extensão 

e gestão e utiliza dados obtidos mediante ferramentas tradicionais 10  utilizadas 

historicamente no processo de avaliação. No quesito de egressos, no entanto, a única 

menção que o relatório faz é que 

A avaliação sobre o destino dos egressos é considerada pela UNESP como 
um fator muito importante para que se possam propor ações de melhoria e 
aperfeiçoamento de suas atividades. Por isso, as Pró-reitorias de Graduação, 
Pós-graduação e Extensão compuseram um grupo de trabalho a fim de 
avaliar estratégias para obter e melhorar a qualidade dessas informações. 
(UNESP, 2014a, p.42) 

Como resultado desse grupo de trabalho, o portal “Sempre Unesp” foi 

lançado em dezembro de 2014.11 Evidência do reconhecimento da importância do 

egresso para a universidade, o portal visa a manutenção de vínculo entre a instituição 

e seus ex-alunos. Segundo o histórico do portal, a “ação com egressos da UNESP é 

algo que já foi pensando há longo tempo, em diferentes áreas e unidades universitárias, 

sem, contudo, constituir um Projeto Coletivo da Universidade” (UNESP, 2014b, on-

line). Embora já existissem algumas associações de ex-alunos de Unidades 

Universitárias, essas se configuravam como ações isoladas e não parte de uma política 

oficial da reitoria. A coleta de informações dependia do interesse individual de cada 

                                                
10 Relação aluno/vaga; oferta de cursos; avaliação institucional por parte dos órgãos federais como CNPQ e CAPES, 
resultados do ENADE. 
11 www.unesp.br/portal#!/noticia/16620/portal-sempre-unesp-e-canal-de-contato-com-egressos 
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Unidade e não havia um sistema padrão de coleta de informações. O portal surge como 

uma ferramenta compatível com a concepção de que 

A universidade se beneficiaria por meio da avaliação direta de seus cursos 
pelos ex-alunos (a visão crítica do egresso é fundamental para o contínuo 
aprimoramento curricular) e da avaliação institucional indireta (através da 
inserção no mercado de trabalho), além de outras eventuais contribuições, 
como o oferecimento de estágios de treinamento ou divulgação de 
oportunidades de colocação no mercado de trabalho para graduandos ou 
formandos, parcerias em projetos de pesquisa ou extensão com empresas 
públicas ou privadas, e mesmo contribuições materiais voluntárias (ex.: 
doações financeiras ou de materiais e produtos) para a melhoria do ensino 
na Universidade. Assim, a sociedade como um todo pode se beneficiar 
desse projeto de interação constante entre a UNESP e seus alunos. (UNESP, 
2014b, on-line) 

Se, como diz o portal, “o objetivo deste projeto é estabelecer um 

relacionamento contínuo e permanente de troca de cada estudante com a instituição 

formadora, visando benefícios mútuos,” (UNESP, 2014b, on-line) é necessário que a 

universidade transforme o portal em uma ferramenta de coleta sistemática de dados 

significativos para que ele não se torne um mero procedimento administrativo, como 

mencionado por Paul (2015). Para simples referência, o número total de formados na 

graduação nos 136 cursos oferecidos pela UNESP em 2015 foi de 5618.12 Manter 

contatos, mapear a localização dos ex-alunos, criar um vínculo significativo entre a 

universidade e seus egressos é algo que necessita de planejamento, investimento e mão-

de-obra específica. São necessárias ações mais enérgicas que aquelas adotadas 

atualmente para que o portal se torne capaz de oferecer informações para uma avaliação 

institucional relevante e válida. Não há maiores informações sobre pesquisas atuais 

com dados obtidos através do portal nem foi possível encontrar publicações que 

utilizassem dados coletados.  

No entanto, várias Unidades Universitárias da UNESP têm produzido 

trabalhos independentes relativos aos seus egressos, confirmando o crescente interesse 

institucional sobre as informações que esse tipo de investigação pode fornecer. Godoy 

e Scalzitti (1999, p.1), em um artigo intitulado “Destino ocupacional dos egressos do 

curso de licenciatura em pedagogia da UNESP/Rio Claro 1993-1997,” concluem que 

“embora o assunto seja de interesse para aqueles envolvidos com questões curriculares 

                                                
12  Informação obtida no anuário da UNESP disponível no seguinte endereço eletrônico: 
https://ape.unesp.br/anuario/. Acesso em: 30 dez. 2017. 
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e de avaliação dos cursos de graduação, é possível dizer que existem poucos estudos 

teóricos e de pesquisa empírica acerca deste tema no Brasil”. Complicando esse 

quadro, as pesquisadoras ainda alertam para o fato que essas pesquisas muitas vezes 

são desenvolvidas dentro das próprias instituições, mas não encontram publicação ou 

divulgação, impossibilitando a disseminação dos resultados e adiando a construção de 

um campo de estudo mais abrangente.  

A maior compreensão sobre a importância dos egressos como ferramenta 

de avaliação para o ensino terciário resultou em um aumento de publicações sobre o 

tema. Uma procura no Repositório Institucional da UNESP com as palavras chave 

“inserção profissional + egressos” mostra um crescimento exponencial de todos os 

tipos de produção textual (artigos e teses) entre 1976 e 2016 relacionados a esse tipo 

de investigação13. No artigo “A Atuação Profissional dos egressos como importante 

dimensão no processo de avaliação de programas de pós-graduação”, Ortigoza et.al 

(2012) fazem um relato sobre a falta de informação disponível sobre egressos do curso 

de pós-graduação em geografia e dizem que  

[...] durante os 31 anos de existência do Programa, em nenhum momento 
foi dada especial atenção aos egressos, isto é, não havia nenhum 
levantamento sobre a procedência dos alunos que o procuravam [o curso] 
em busca de titulação, seu perfil acadêmico (área de formação) e, muito 
menos, sobre o destino profissional dos Mestres e Doutores por ele 
formados. O que havia, até o momento, eram as informações anotadas, de 
forma resumida, pelos próprios pós-graduandos no momento da inscrição 
dados estes, que permaneciam registrados nos arquivos da Seção de Pós-
Graduação do IGCE, UNESP/RC, sem qualquer análise. (ORTIGOZA et 
al., 2012, p.245) 

Ortigoza vai ao encontro de Lousada e Martins (2012) ao afirmar que 

conhecer o destino profissional dos egressos é poder entender como a qualidade do 

curso se dissemina nas várias comunidades que interagem com a universidade direta 

ou indiretamente. Afinal  

[…] eles [os egressos] são capazes de analisar de forma melhor e mais 
abrangente, até que ponto a carga horária, os conteúdos, enfim, as 
estratégias de formação estão sendo de fato importantes para que a atuação 
profissional seja a mais eficaz possível. Não se trata de preparar apenas para 
o mercado de trabalho, e sim conjugar várias dimensões para que o egresso 

                                                
13 O resultado da pesquisa forneceu apenas 4 itens entre os catalogados pelo repositório entre os anos de 1970 e 
1979. Entre 2010 e 2017 from encontrados 21882 referências a egressos.  
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possa, a partir de seu desempenho, demonstrar sempre a importância da 
“Escola” onde foi formado. (ORTIGOZA et al, 2012, p: 246) 

Outros estudos (Kussuda e Nardi, 2011; Torres et al, 2012; Almeida, 2015; 

Saliba, 2012) oriundos de várias Unidades da UNESP reafirmam a importância desse 

tipo de pesquisa. Eles concluem, de maneira bastante convergente, que, assim como 

Ortigoza et al. (2012, p. 251), “os resultados obtidos comprovam que a análise da 

atuação profissional dos egressos é, realmente, uma dimensão importante no processo 

de avaliação dos Programas de Pós-Graduação”. Torres et al. (2012), 

metodologicamente, vão além e advogam a necessidade de pesquisas regulares entre 

os egressos.  

Assim como as pesquisas acima, o foco desta pesquisa se refere a uma 

unidade específica, um curso específico e, indo além, um instrumento específico. Não 

estamos interessados em construir um perfil que abrange todos os departamentos da 

UNESP, e nem mesmo os cursos dentro do mesmo departamento. Acredito que a 

especificidade de cada instrumento dentro do bacharelado em música é razão para 

configurar uma experiência universitária única, pois a maneira que esse instrumento se 

articula com o seu futuro campo de trabalho ditará regras distintas e específicas de 

interação. Embora os resultados desta pesquisa, sem dúvida, nos dirão bastante sobre 

a qualidade do curso investigado, segundo a percepção dos egressos, essa não é a única, 

e nem a principal pergunta a ser respondida. Queremos entender como o curso se 

relaciona com a vida profissional dos egressos de forma mais ampla: como, e se, o 

curso os qualificou para a profissão, o significado que teve nas escolhas profissionais 

que fizeram, como ele é lembrado e suas ramificações para a trajetória profissional dos 

egressos. 

1.4 Os Egressos dos Cursos de Música 

O interesse sobre os egressos dos cursos de música ainda é incipiente, mas 

vem ganhando corpo nos últimos anos. O quadro abaixo (Quadro 1), abaixo, apresenta 

resultados de uma busca por trabalhos relacionados ao estudo dos egressos dos cursos 

de música das universidades brasileiras.  

Através desse quando podemos visualizar o título e o nome do(s) autor(es); 

a área musical analisada (se os egressos investigados eram oriundos da licenciatura ou 
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do bacharelado); e, por fim, o tipo e ano do trabalho (tese, artigo, TCC, com--

unicação); assim como, no caso das teses de pós-graduação, em que departamento 

essas teses foram desenvolvidas.  

 
Quadro 1: Trabalhos sobre egressos dos cursos de música das universidades brasileiras. 

Título do Trabalho Autor Área Tipo do 
trabalho/ano/ 

programa 
Trompetistas egressos das escolas de 
música da UFMG e UEMG: Relação entre 
o processo de formação e atuação 
profissional. 

Pedro Motta. 
Heinz Schwebel 

Bacharelado Comunição 
2015 

Formação superior e mercado de trabalho. 
Considerações a partir das perspectivas de 
egressos do bacharelado em musica da 
UFPB 

Raquel Avellar 
Coutinho 

Bacharelado  Tese de 
Mestrado 
2014 
PPG Música 

A inserção profissional de licenciados em 
música: um estudo sobre egressos de 
instituições de ensino superior do estado 
do Paraná. 

Solange Gomes Licenciatura Tese de 
Doutorado 
2001 
PPG Música 

Formação e Atuação Docente de 
Licenciados Em Música: O Contexto do 
Estado do Paraná 

Egon Eduardo 
Sebben 

Licenciatura Tese de 
Doutorado     
2017 
PPG Educação 

Atuação profissional dos egressos da 
licenciatura em música da UFPE: um 
estudo exploratório 

Cristiane Maria 
Galdino de 
Almeida 
Priscila Daniele 
da Silva 

Licenciatura Artigo 
2012 
 

Trajetórias em contraponto: uma 
abordagem microssociológica da formação 
superior em piano em duas universidades 
brasileiras.  

Carla Reis Bacharelado 
e 
Licenciatura 

Tese de 
Doutorado 
2014 
PPG Educação 

A formação do pianista colaborador no 
curso de bacharelado em piano: realidade e 
proposições para inserção no mercado de 
trabalho 

Gisele Pires-Mota Bacharelado Comunicação 
2015 

Perspectivas profissionais dos bacharéis 
em piano 
 

Daniel Lemos 
Cerqueira 

Bacharelado Artigo 
2010 

A formação e a atuação profissional de 
licenciados em musica: um estudo na 
UFSM 

Caroline 
Pozzobon Xisto 

Licenciatura Tese de 
Mestrado 
2009 
PPG Educação 

A constituição do habitus docente pelos 
egressos do Curso de Licenciatura em 
Música da UFC/Fortaleza e sua atuação no 
campo profissional 
 

João Emanuel 
Benvenuto 
 

Licenciatura Tese de 
Doutorado 
2015 
PPG Educação 

Trajetórias musicais e caminhos de 
formação: a constituição do habitus 
docente de três músicos educadores da 

Francisco Weber 
dos Anjos 

Licenciatura Tese de 
Doutorado 
2015 
PPG Educação 
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Título do Trabalho Autor Área Tipo do 
trabalho/ano/ 

programa 
região do Cariri e suas experiências no 
curso de música da UFCA 
Ao tecer somos tecidos: (re) significando a 
docência na constituição do habitus em 
estudantes de música – licenciatura 

Maria Goretti 
Silva 

Licenciatura Tese de 
Doutorado 
2016 
PPG Educação 

Fonte: quadro de elaboração própria 

 

As informações nos oferecem algumas pistas sobre o que vem acontecendo 

nessa área de pesquisa quando relacionada aos cursos de música. Primeiramente, 

podemos notar que é um tópico recente de pesquisa, mostrando maior volume de 

produção nos últimos sete anos (2009 a 2015). Isso ilustraria um paralelo relativo à 

pesquisa de egressos como um todo, que tem início recente e, gradualmente, tem 

aumentado sua produção no mundo acadêmico.  

Também notamos uma ligeira preponderância de pesquisas relacionadas à 

área de licenciatura em música em contrapartida ao bacharelado (sete dos trabalhos são 

sobre alunos da licenciatura enquanto cinco são sobre alunos de bacharelado). Parte 

desse interesse a respeito dos egressos na licenciatura talvez possa ser justificado pela 

promulgação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 11.769/2008 que torna a música 

conteúdo obrigatório (mas não exclusivo) na educação básica (BRASIL, 2008). Essa 

lei altera a LDB de n. 9.394/1996 e foi considerada um avanço para a educação musical 

brasileira. Pela antiga LDB, a música era apenas uma das atividades que poderia ser 

contemplada dentro do termo designado Artes no ensino básico. Cabia a cada escola 

determinar como e qual das artes (música, artes visuais, teatro e dança) seria 

ministrada. Com a nova lei, a música ainda não ganha status de disciplina, mas seu 

ensino agora é obrigatório. Com isso seria natural o interesse crescente em mensurar o 

impacto que essa nova LDB teve sobre os cursos de licenciatura em música e seus 

egressos. 

Também podemos observar que de um total de oito teses, entre mestrado e 

doutorado, seis foram desenvolvidas e defendidas nos Departamentos de Educação e 

não nos Departamentos de Música das respectivas universidades. As razões para isso 

podem ser várias: a falta de programa de pós-graduação nos departamentos de música 

das respectivas universidades; interesse em trabalhar com um orientador(a) específico 

dentro de uma linha de pesquisa específica.   
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Seja qual for a razão, é congruente que as teses sobre egressos de 

licenciatura em música tenham sido desenvolvidas nos Departamentos de Educação 

visto que são áreas fundamentalmente correlatas. A licenciatura em Educação Musical 

encontra-se sob uma estrutura curricular distinta daquela dos alunos de bacharelado e 

as implicações disso são profundas e duradouras. Enquanto a licenciatura visa a 

formação do educador musical, o bacharelado visa a formação do músico prático. As 

questões que movem os alunos e professores dessas modalidades são acadêmica e 

filosoficamente distintas. São interesses definidos por campos diferentes, com 

objetivos e capitais específicos. Por isso, acredito que é fundamental termos pesquisas 

conduzidas dentro do departamento de música PARA e POR agentes que participam 

do campo específico de cada modalidade.  

Existe uma tendência das áreas acadêmicas (até mesmo como reflexo de 

um mundo cada vez mais individualizado) a se compartimentalizarem, a se 

encastelarem em suas respectivas fortalezas e tratarem de seus próprios temas de 

maneira bastante autorreferente. Assim, é natural que a educação musical se preocupe 

com o destino profissional dos seus próprios alunos. Os bacharéis têm mostrado uma 

preocupação menor com esse tema. Sem dúvida é uma área de estudo acadêmico para 

qual o próprio bacharelado em música não fornece preparo algum.  

Investigações acadêmicas dessa natureza não são normalmente 

desenvolvidas por professores de instrumento/músicos práticos. No entanto, eles são 

potencialmente os maiores beneficiados por essas pesquisas, junto com os alunos e 

aspirantes à profissão. Assim, era importante que a elaboração e disseminação desta 

pesquisa acontecesse também entre pares e colegas que partilham de um objetivo 

comum (a formação do cantor) como maneira de assegurar maior relevância para o 

campo específico. Pierre Bourdieu alerta que “nunca se prestou a devida atenção às 

consequências ligadas ao fato de que o escritor, o artista, e mesmo o erudito, escrevem 

não apenas para um público, mas para um público de pares que são também 

concorrentes.” (Bourdieu, 2013, p.108) Assim, escrevemos para um público de pares 

que compreendem nossos objetivos e nossas preocupações e que podem ganhar uma 

melhor compreensão da nossa pequena fatia do mundo, mesmo que sejam concorrentes 

diretos.  

Em tratando-se de música, o interesse sobre ex-alunos na música não é 

restrito apenas ao ensino superior. No âmbito da educação técnica, Pimentel (2014, p. 

3), em sua revisão de literatura sobre o assunto, é bastante categórica ao afirmar que 
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“os estudos sobre egressos ainda são poucos na área de música e não encontrei 

pesquisas sobre egressos com o objetivo de avaliação de programas e cursos como tem-

se encontrado na literatura de outras áreas”. Embora não fique claro se a autora se 

refere à música no ensino superior, ela dá margem a esse entendimento.  

Com relação ao nível técnico, a autora encontrou apenas 5 trabalhos sobre 

egressos. Ela deixa clara a importância de analisar e entender o mercado de trabalho e 

como suas particularidades afetam a trajetória profissional dos ex-alunos. Em sua 

conclusão, ela afirma que mais estudos são necessários “[...] que tratem da inserção 

profissional, reconhecendo as dificuldades e oportunidades de atuação no mercado de 

trabalho” (Pimentel, 2014, on-line). Para entendermos os egressos e suas escolhas, 

temos que compreender o mercado de trabalho como campo de ação estabelecido. 

Esses temas serão abordados na elaboração de nossa pesquisa.  

Em sua tese de mestrado, focado nos cursos técnicos de música, Pimentel 

(2015, p. 139) faz uma análise da inserção dos egressos dos Conservatórios Estaduais 

de Música de Minas Gerais e avalia que “o desenvolvimento da pesquisa indicou a 

necessidade de aprofundamento nas discussões sobre a profissão do músico, sua 

relação com a certificação e a profissionalização na área de música”.  

A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) conta com um 

grupo de pesquisa chamado “Educação Musical: diferentes tempos e espaços” que 

elaborou trabalhos relacionados à inserção profissional dos egressos do seu curso de 

graduação de licenciatura em música. Em artigo de 2013, Wolfenbüttel, Dessotti e 

Scheffer (2013, on-line) alertam para o fato de que poucos dos egressos investigados 

se direcionam à docência e educação básica, colocando em contexto a dificuldade da 

implementação da lei 11.769/2008.  

Pesquisas na linha de educação musical apresentam temáticas semelhantes: 

o destino profissional dos egressos dos cursos de licenciatura em música. Em “A 

Inserção Profissional de Licenciados em Música: um estudo sobre egressos de 

instituições de ensino superior do estado do Paraná” (Gomes, 2016) a pesquisadora 

traça o caminho de inserção dos egressos no mercado profissional da música. Ela 

conclui que, para a maioria dos egressos, essa inserção começa antes dos estudos na 

IES; que grande parte dos egressos atua profissionalmente em mais de uma área da 

música e que a maioria não tem passado por fases de desemprego, embora não 

necessariamente estejam satisfeitos com sua faixa salarial. 
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A Universidade Federal do Ceará (UFC) tem, recentemente (2013-2017), 

produzido uma série de teses sobre os egressos do seu curso de licenciatura em música 

com diferentes enfoques, mas todos utilizando os conceitos de habitus e campo do 

sociólogo francês Pierre Bourdieu. Benvenuto (2015) analisa especificamente como o 

currículo age sobre o desenvolvimento de um habitus docente nos egressos. O 

pesquisador busca entender se, e de que maneira, a atuação no campo de trabalho é 

apoiada pelo currículo da licenciatura e como esse relacionamento determina as 

escolhas profissionais dos egressos. Embora ele encontre dados que sustentem a 

eficiência do curso de licenciatura em música na formação de seus egressos para o 

magistério, Benvenuto observa  

[...]a existência de uma atuação profissional diversificada que contempla 
tanto experiências relacionadas com a prática de performance musical em 
si como, também, de ações relacionadas com a docência em música [...] 
independente das dificuldades profissionais inerentes à estruturação do 
campo de Música/Educação Musical em nível nacional/regional/local. 
(BENVENUTO, 2015, p.176) 

Em um dos poucos trabalhos sobre egressos de graduação do bacharelado 

em música, Cerqueira (2010) busca compreender as áreas de atuação de bacharéis em 

piano no campo de trabalho. O autor conclui que, embora o bacharelado prepare o 

aluno especificamente para uma carreira de músico prático, a realidade é que para a 

maioria, a principal fonte de renda acaba sendo o ensino do instrumento. Esse ensino 

pode acontecer em vários níveis e espaços, mas, para o pesquisador, essa constatação 

deveria servir como uma razão para repensar o objetivo do curso de bacharelado. Em 

uma crítica ao currículo e método de ensino dos cursos de bacharelado, Cerqueira 

conclui que  

[...] o Bacharel em Piano dos dias de hoje é um profissional versátil, que 
atua em diversas áreas além de sua habilitação. Infelizmente, o caráter 
conservador acerca das instituições de ensino tem sido um entrave para a 
reformulação desta formação, que ainda se concentra na educação de 
pianistas solistas. (CERQUEIRA, 2010, on-line) 

Com delimitação geográfica mais específica, Coutinho (2014) analisa a 

inserção profissional dos egressos do curso de Bacharelado em Música da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) no mercado de trabalho da cidade de João 

Pessoa. A pesquisadora se ateve apenas aos egressos instrumentistas e a questão de 

como eles “percebem e representam sua formação e inserção profissional no mercado 
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profissional de João Pessoa.” (COUTINHO, 2014, p.14). Após ouvir os entrevistados, 

a autora chega à conclusão de que “a proposta curricular do curso de Bacharelado em 

Música da Universidade Federal da Paraíba poderia estar mais contextualizada com 

relação às condições que o mercado de trabalho local oferece aos músicos 

instrumentistas” (COUTINHO, 2014, p. 88). A dificuldade de emprego com renda 

capaz de fornecer subsistência é citada como um dos motivos para atuação múltipla 

dentro da área da música. Por essa razão, 9 entre os 10 entrevistados para a tese, em 

algum momento, desenvolveram atividades docentes, para a qual sentem que não 

foram preparados durante o bacharelado.  

Os trabalhos relativos aos egressos dos cursos superiores de música, sejam 

eles da área de licenciatura ou  bacharelado, têm particularidades que os diferenciam: 

utilizam metodologias distintas para análise dos dados; foram realizados em áreas 

geográficas diferentes do país, cada uma com sua realidade social específica; contam 

com diferente número de sujeitos investigados; foram desenvolvidos em 

departamentos e sob orientações distintas.  

É bastante significativo, então, que, independente de todas essas 

diferenças, encontremos conclusões semelhantes a respeito do destino dos ex-alunos 

dos cursos de música. Entre essas, as mais constantes são: 

• A multiplicidade de atuação no trabalho 

• Inadequação dos currículos universitários para o mercado de trabalho 

• Entrada no mercado de trabalho precede a entrada no ensino terciário 

• Importância do mercado de trabalho local na atuação profissional 

 

Seria de se esperar que este trabalho chegue a conclusões semelhantes. 

Visto que estamos investigando os egressos de um instrumento especifico, caberá 

averiguar de que maneira a especificidade do canto faz com que seus egressos se 

assemelhem e se diferenciem daqueles de outros instrumentos investigados e as 

implicações disso para a universidade. 

1.5 Big Data 

Fora do contexto brasileiro, e confirmando a relevância do estudo de 

egressos para a área da música, a Universidade de Indiana em Bloomington, EUA, é 
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sede de um ambicioso projeto de âmbito nacional responsável pelo acompanhamento 

dos egressos formados nas áreas relacionadas às artes. Intitulado Strategic National 

Arts Alumni Project, ou SNAAP, (Projeto Nacional Estratégico dos Egressos das 

Artes) o programa é definido como 

Um questionário online, gerenciador de dados e sistema de melhoramento 
institucional elaborado para aumentar o impacto da educação das escolas 
de arte. SNAAP fornece a primeira base de dados sobre como artistas se 
desenvolvem nesse país, ajuda a identificar fatores necessários para melhor 
conectar os estudos de arte com carreiras artísticas e permite que 
instituições de educação, pesquisadores e líderes nas artes entendam quais 
fatores sistêmicos ajudaram ou atrapalharam a carreira artística dos 
egressos, independente de terem continuado nas artes ou seguirem outro 
caminho.14 (SNAAP, 2014, on-line, tradução nossa) 

O projeto começou a tomar forma em 2002, quando algumas instituições 

pós-secundárias individuais de ensino nas artes manifestaram a necessidade de 

conhecer mais sobre a atuação dos seus egressos. Assim, um sistema de 

acompanhamento que poderia ter sido feito de maneira isolada para cada uma das 

instituições passou a ser idealizado como um sistema interinstitucional de maior 

abrangência. 

SNAAP define as Artes de maneira bastante ampla e inclui as artes 

performáticas (música, teatro, dança), desenho, arquitetura, cinema, artes de novas 

mídias, ilustração, literatura e belas artes. Através de um questionário padrão 

disponibilizado para os egressos das instituições participantes,15 o programa é capaz de 

gerar uma extensa série de dados a respeito de aspectos variados dos egressos, 

incluindo:  

• Satisfação com experiências curriculares e extracurriculares 

• Educação e emprego atuais e anteriores 

• Relevância de uma educação nas artes para o trabalho e educação continuada 

• Tipos de arte praticados e com que frequência 

                                                
14 SNAAP is an online survey, data management and institutional improvement system designed to enhance the 
impact of arts-school education. SNAAP provides the first national data on how artists develop in this country, helps 
identify the factors needed to better connect arts training to artistic careers and allows education institutions, 
researchers and arts leaders to look at the systemic factors that helped or hindered the career paths of alumni, whether 
they work as artists or have pursued other paths. 
15 Essas instituições incluem escolas secundárias dedicadas às artes, universidades, faculdades (liberal arts colleges) 
e instituições de foco específico (como conservatórios) que pagam entre 3300 e 7800 USD para participarem do 
projeto. A lista completa dos últimos participantes pode ser visualizada no seguinte endereço eletrônico: 
http://snaap.indiana.edu/institutions/participants.cfm 
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• Necessidade de apoio e de materiais após formatura 

• Experiências como professores 

• Salário, dívida estudantil e outros assuntos financeiros.  

 

Desde 2009 o SNAAP tem elaborado relatórios anuais baseados nos 

resultados desses questionários. Esses dados são utilizados como ponto de partida para 

trabalhos de pesquisa específicos a respeito dos egressos. Cada instituição participante 

recebe um relatório individual a respeito de seus ex-alunos, que pode ser usado para 

comparação com instituições semelhantes. A maneira de utilizar esses dados é bastante 

ampla e o objetivo principal é que eles gerem a possibilidade de ação transformativa 

dentro das próprias instituições.   

O SNAAP acredita que seus dados e informações podem contribuir de 

maneira significativa para três grupos específicos: 

• Instituições de ensino pós-secundário que diplomam alunos de cursos de artes 

e escolas de ensino secundário especializadas nas artes; 

• Decisores políticos e administradores/gestores profissionais das artes; 

• Alunos em potencial, que estão considerando uma carreira nas Artes, e suas 

famílias 

 

Além de dados relativos a IES de cada egresso, o programa está interessado 

em saber como o treinamento nas artes influencia a vida pessoal de cada indivíduo e, 

consequentemente, a sociedade onde ele se insere. Um dos argumentos para o apoio 

público das artes nos EUA é que a presença e a contribuição de artistas para a 

comunidade resultam em uma maior compreensão e significado para a experiência 

humana, aumentando a qualidade de vida. Assim, é importante saber também como os 

egressos dessas instituições contribuem para as artes e suas comunidades, independente 

do emprego com o qual se sustentam.  

1.6 Persistência da Memória 

Uma questão que me pareceu importante desde o início da pesquisa era a 

confiabilidade da memória dos egressos mais antigos, que se formaram nos primeiros 

anos do curso de bacharelado em canto. Seria importante que mesmo que não 
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lembrassem de detalhes como grade curricular, horários específicos e mesmo aulas 

específicas, eles pudessem fornecer informações que fossem similares àquelas que 

teriam oferecido se a pesquisa estivesse sendo realizada mais perto de sua graduação. 

Como podemos saber que a memória de um egresso de 20 anos atrás possa fornecer 

dados confiáveis?  

Madsen e Napoles (2006) sugerem que egressos de um curso de 

bacharelado em música nas habilidades instrumento/canto não mudam sua percepção 

sobre e eficiência de um professor com o passar do tempo. Pelo contrário: a tendência 

a avaliar de maneira igual um professor anos após a experiência universitária é muito 

alta.  

Esse estudo comparou as avaliações de um grupo de alunos a respeito de 

professores universitários em três áreas distintas: professores de instrumento, 

professores de música em geral e professores fora do departamento de música. Os 

egressos responderam às seguintes perguntas: 

você acha que havia professores que não eram muito bons durante a 
universidade que agora você acredita eram muito melhores? E, 
alternativamente, você acha que havia professores que você achava 
fantásticos durante a universidade que agora, com mais maturidade, você 
acha que eram medíocres ou pior do que imaginava quando alunos?16 
(MADSEN; NAPOLES, 2006, p.47, tradução nossa)  

Os resultados mostraram que não houve mudança muito significativa nas 

respostas dos egressos mesmo após um período de 30 anos. Entre os professores de 

instrumento/canto, 76% dos egressos avaliaram os professores como sendo 

fantásticos, 17  e que essa opinião não mudou para 92% dos egressos. Entre esses 

professores de instrumento/canto, apenas 15% eram avaliados como ruins, mas 100% 

dos egressos concordavam com sua opinião original de 30 anos atrás. Para os 

professores de música em geral (história, teoria) 98% deles foram avaliados como 

fantásticos, e a opinião não variou para 98% dos egressos.  

Os resultados dessa pesquisa nos dizem que a opinião dos alunos sobre 

seus professores se mantém estável mesmo após um longo período de tempo, indicando 

                                                
16 Do you think there were instructors whom you thought were not very good during your college years that you 
now believe were actually much better than you viewed them at that time? Alternately, are there any instructors you 
thought were outstanding during that time, yet with additional maturity you now believe were actually mediocre or 
worse than you perceived them to be as student.  
17 Palavra usada no original é outstanding. 
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que há uma base confiável no que diz respeito àquilo que os egressos antigos têm a 

dizer sobre sua experiência universitária. Um argumento utilizado para invalidar 

resultados de pesquisas com egressos é que o aluno é incapaz de julgar se os seus 

professores são bons ou ruins e que apenas com o tempo e a experiência no campo de 

trabalho esse julgamento pode ser feito. Esse estudo mostra que mesmo que esse 

argumento tenha alguma validade, a percepção que os egressos formam sobre seus 

professores não muda em um período de 30 anos. 

Sabemos que os egressos são uma fonte rica de informação a respeito das 

instituições por onde passaram, mas a literatura nos mostra que, no caso da música, 

eles têm sido pouco utilizados. Suas trajetórias nos fornecem informações que podem 

ajudar o planejamento efetivo de um departamento ou de um curso. Na área da 

performance talvez isso seja ainda mais fundamental, visto que o diploma de 

bacharelado é a titulação mais alta voltada exclusivamente para a prática na atual 

configuração da música dentro da universidade brasileira. Para continuar estudando 

música focado na prática de uma maneira institucional, o bacharel formado no Brasil 

deve procurar instituições fora do país. Acredito que as implicações disto para o nível 

geral dos instrumentistas/cantores formados exclusivamente no Brasil sejam as piores 

possíveis.  

A criação do Mestrado Profissional em Música é uma adaptação das 

estruturas acadêmicas no sentido de admitir as especificidades e necessidades de 

campos profissionais. Criado em 2009 essa titulação  

é uma modalidade de Pós-Graduação stricto sensu voltada para a 
capacitação de profissionais, nas diversas áreas do conhecimento, mediante 
o estudo de técnicas, processos, ou temáticas que atendam a alguma 
demanda do mercado de trabalho.  (CAPES, 2014, on-line).  

Embora sua criação esteja apoiada em uma visão mais tradicional de 

objetivos econômicos, lançando mão de argumentos como o aumento da produtividade 

e competitividade, característicos de profissões mais tradicionais, o mestrado 

profissional em música surge como uma tentativa de conciliar as necessidades práticas 

da atividade profissional com as obrigações envolvidas em uma titulação acadêmica.  

A Universidade Federal da Bahia (UFBA) foi a primeira IES a implementar 

o Mestrado Profissional em Música em 2013. Desde então a UFRJ e a Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) também adotaram essa modalidade de 

pós-graduação. Assim ainda é muito cedo para sabermos como a criação desse 
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programa afetará o panorama musical no país no longo prazo. No entanto, é necessário 

observar que, embora agora existam duas modalidades de mestrado distintos, talvez a 

diferença funcional entre eles seja menor que o esperado. Ambos são orientados ao 

produto final: uma tese no Mestrado Acadêmico e um produto artístico (uma gravação, 

no caso da música) no Mestrado Profissional. 

Não nos cabe aqui uma análise das estruturas e modelos vigentes dentro de 

uma área bastante incipiente na universidade brasileira. A diferença de modelos e 

currículos entre as universidades que adotaram o Mestrado Profissional é bastante 

significativa. É necessário, entretanto, que o Mestrado Profissional não signifique 

apenas uma flexibilização das exigências acadêmicas para a obtenção de um diploma. 

Nesse caso a perda seria dupla: tanto para a construção de uma prática musical de 

qualidade quanto para o avanço da pesquisa no campo da música. 

Como podemos ver acima, o estudo de egressos vem sendo cada vez mais 

utilizado como forma de conhecimento e avaliação institucional. Talvez o 

subaproveitamento deste tipo de pesquisa na área da música, e mais especificamente 

na área do bacharelado, esteja ligado ao modelo de formação específica do músico que 

orienta seus alunos a outros interesses, ou ainda pelo grande isolamento existente entre 

os departamentos e institutos de uma mesma universidade. Não podemos deixar que a 

falta de familiaridade com outras áreas do conhecimento iniba pesquisas que podem 

nos dizer muito a respeito do tipo de ensino que temos e como ele se relaciona com o 

mundo profissional. Para isso, temos que compreender como o canto e sua pedagogia 

se estabeleceram historicamente e quais são as competências necessárias para a 

formação de um cantor.   
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2 Como Nenhum Outro Instrumento – O Ensino do Canto 

Como vimos no capítulo anterior, não existem no Brasil trabalhos sobre 

egressos do bacharelado em música - habilidade canto. Foram mencionados trabalhos 

relacionados ao piano, a outros instrumentos orquestrais e, em maior número, àqueles 

relacionados à licenciatura musical.  

No entanto, cada habilidade do bacharelado em música, cada instrumento, 

constitui seu próprio mundo, com suas próprias necessidades, dificuldades e 

idiossincrasias. A diferença entre canto e os outros instrumentos é tão grande que dá 

força à anedota de que cantores não são músicos, mas sim “apenas” cantores. Mesmo 

que essa afirmação seja fruto de uma percepção incompleta e preconceituosa sobre os 

cantores, ela toca em um ponto nevrálgico da diferença entre instrumentistas e cantores. 

O canto efetivamente é como nenhum outro instrumento. As demandas que fazem seu 

aprendizado e execução são distintas daquelas de outros instrumentos. Essas demandas 

devem ser compreendidas para entendermos como o canto se articula com seu campo 

específico.  

2.1 Origens 

O que hoje chamamos de canto lírico nasceu a partir do desenvolvimento 

do canto como elemento dramático das primeiras óperas no início do século XVII.18 

Embora a voz sempre tenha desempenhado papel fundamental na história da música 

ocidental, ela ganha um novo protagonismo a partir da implementação prática de ideias 

desenvolvidas pela Camerata Fiorentina. Esse grupo de intelectuais e músicos 

florentinos tentou reimaginar a maneira que o drama grego utilizava o canto como uma 

maneira de aumentar a expressividade do texto. Com isso, acabaram criando um novo 

gênero musical e uma nova maneira de cantar, onde o significado do texto era 

intensificado pela monodia expressiva da música. 

No final do Renascimento, entrando no período Barroco, os professores 

dos monastérios e igrejas, responsáveis pela instrução para a música litúrgica, eram 

figuras importantes no treinamento vocal dos cantores. A prática musical para a qual 

                                                
18 Primeira ópera que se tem conhecimento é Dafne, de Jacopo Peri, escrita em 1597. 
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esses cantores eram treinados, entretanto, apresentava demandas distintas daquelas da 

música que estava nascendo e se impondo como a estética principal do Barroco. Com 

a evolução das dificuldades técnicas do novo stile moderno19 de Monteverdi e seus 

contemporâneos foi cada vez mais necessário um especialista para esse tipo de canto 

monódico. No início, os próprios compositores agiam não só como intérpretes, mas 

também como cantores e professores de canto pois tinham uma ideia exata sobre como 

queriam que essa nova música soasse.20 À medida que essa nova música foi sendo 

codificada e se tornando tecnicamente mais complexa começou a surgir a necessidade 

de um músico especialista em canto.  

A natureza do próprio instrumento faz com que a pedagogia do canto 

comece aqui a divergir daquela dos outros instrumentos de maneira ímpar. Um 

violinista (podemos aqui substituir por qualquer outro instrumentista) carrega nos 

braços o seu instrumento. Ele pode ser manipulado de maneira objetiva, através de 

observação direta. O instrutor pode apontar e corrigir erros diretamente: afinação das 

cordas, posição do corpo, empunhadura do arco, a arcada, etc. No canto o instrumento 

permanece inalcançável no interior do corpo. A falta de conhecimento sobre o 

funcionamento do aparelho fonador fez com que o canto e sua pedagogia se 

desenvolvessem, durante séculos, de maneira indireta. 

Foi através da descrição de qualidades sonoras e musicais, atreladas às suas 

correspondentes sensações físicas, que o ensino do canto primeiro se desenvolveu. 

Essas qualidades foram incorporadas de tal maneira que seu uso permanece até os dias 

de hoje. Sousa (2013) resume esse processo 

Na tradição europeia de canto, o surgimento de uma terminologia específica 
para técnica vocal se confunde com o estabelecimento dos preceitos 
estéticos do tipo de canto solístico que domina a partir do período Barroco, 
conhecido até determinado período como bel canto, e mais tarde se 
desenvolvendo e tornando-se o que hoje se chama de canto erudito ou lírico.  
É, portanto, num contexto absolutamente indistinto do musical que surgem 
alguns conceitos ligados à técnica: a voz de peito, a voz de cabeça ou de 
falsete, a uniformidade da voz ao longo da extensão, a respiração, que deve 
ser suficiente para não interromper palavras ou frases, as melhores vogais 
para corrigir um som estridente ou sem brilho. (SOUSA, 2013, p: 17) 

                                                
19 Stile moderno, ou seconda pratica usado por Montevedi, refere-se ao novo estilo de composição do período 
Barroco que começa a alterar as regras harmônicas e melódicas usadas até então.   
20 Giulio Caccini, um dos membros da Camerata Fiorentina, publicou o Le nuove musiche (1602), uma coleção de 
árias e madrigais, para ilustrar como a nova música deveria ser cantada.  



48 

A figura do professor de canto surge como alguém com conhecimento da 

estética do canto acima de qualquer outro preceito. Os manuais mais famosos da época 

(Opinioni de’cantori antichi e moderni, de Pier Francesco Tosi, publicado em 1723; 

Pensieri e riflessioni pratiche sopra il canto figurato, de Giovanni Battista Mancini, 

publicado em 1774) contêm regras de ornamentação, regras estilísticas, discorrem 

sobre a importância de uma afinação apurada e dicção clara. Eles ainda são muito 

precisos sobre as qualidades desejáveis na voz de um cantor. No entanto não há uma 

explicação objetiva de como atingir essas qualidades. Sabe-se o que se quer escutar, 

mas não a maneira exata de chegar a esse resultado. Isso era feito de forma empírica, 

numa relação direta e individual entre professor e aluno. Stark (1999), em seu livro 

sobre a história da pedagogia vocal, afirma que 

O ensino do canto tem sido, em sua maior parte, baseado na tradição oral. 
Poucos dos melhores cantores ou professores de canto descrevem seus 
métodos de maneira sistemática através da escrita. Trabalhos de autores 
menores às vezes ganharam uma reputação maior que seu verdadeiro valor 
intrínseco. Até os melhores trabalhos sofrem com uma nomenclatura 
imprecisa, um problema que continua até os dias de hoje.21 (STARK, 1999, 
p: xvii, tradução nossa)  

Diferentemente de outros instrumentos, a voz humana funciona como um 

instrumento musical apenas de maneira indireta. O que isso quer dizer é que as cordas, 

ou pregas, vocais são usadas na fala e no canto como resultado de um processo de 

evolução e coordenação das estruturas fisiológicas do corpo humano. A função mais 

importante daquilo que chamamos de “cordas vocais” é proteger o pulmão de 

elementos externos no momento da inspiração, agindo como uma válvula que se fecha 

e evita que objetos estranhos sejam aspirados para dentro da cavidade pulmonar. Ela 

também funciona no controle de pressão intratorácica em momentos de maior esforço 

físico.  

A fala e, consequentemente, o canto só são possíveis através de um ato 

extremo de coordenação resultando na capacidade de comunicação oral. A vibração 

das pregas vocais acontece devido à pressurização do ar dos pulmões. As ondas sonoras 

resultante destas vibrações são filtradas e amplificadas pelos espaços de ressonância 

                                                
21  Voice teaching has always been largely based upon oral tradition. Few of the best singers or teachers 
systematically described their methods in writing and works by lesser authors earned a reputation that was 
sometimes well beyond their intrinsic value. Even the best works suffered from vague nomenclature, a problem that 
continues right up to the present day. 
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do pescoço e cabeça. Por fim os lábios, a língua e o véu palatal articulam essas 

vibrações e os organizam em letras, sílabas e palavras de significado linguístico.  

A popularidade da ópera como gênero musical foi responsável por fazer 

dos cantores as primeiras estrelas do mundo da música erudita: primeiramente os 

famosos castrati do barroco italiano, seguidos pelas vozes agudas do classicismo, os 

prime donne e primi uomini do século XIX e as estrelas do canto lírico do século XX. 

Os manuais de canto proliferaram entre os séculos XVI e XX e os professores de canto 

se tornaram figuras fundamentais nessa indústria. Era através de seus métodos 

exclusivos e inimitáveis que um cantor aspirante poderia progredir na arte do canto e, 

consequentemente, avançar sua carreira.  

Embora a pedagogia vocal tenha uma literatura antiga e extensa, ela havia 

sido baseada em critérios estéticos cuja compreensão exata era desconhecida. O fato 

de mecanismos vocais estarem invisíveis ao seu praticante torna o ensino do canto uma 

arte propícia ao desentendimento e obscurantismo. Os antigos livros e manuais nos 

trazem informações difíceis de entender pois são, ao mesmo tempo, complementares e 

divergentes sobre os mesmos quesitos. Isso, aliado a padrões estéticos que mudaram 

rapidamente de um período para outro, torna o entendimento sobre como cantar bem 

através da palavra impressa algo de difícil definição.  

Foi apenas em 1841, quando Manuel Garcia II (1805-1906) usou um 

laringoscópio rudimentar para observar a ação das cordas vocais, que se deu início à 

verdadeira investigação científica do canto. Stark (1999) afirma que  

Se existe um único ponto da história da música onde a tradição e a ciência 
do canto se encontraram foi na vida e trabalho de Manuel Garcia II (1805-
1906). Talvez seria mais correto dizer que com Garcia tradição e ciência 
não só se encontraram, mas colidiram com uma força sentida ainda hoje. 
Garcia foi uma figura histórica cuja carreira marcou um momento decisivo 
entre o passado e o futuro. Herdeiro da velha escola italiana de canto ele 
pertencia também a uma geração de inclinação científica que desejava 
enxergar além da mera aparência das coisas e identificar suas causas.22 
(STARK, 1999, p: 3, tradução nossa) 

                                                
22 If there was a single point in music history when the tradition and Science of singing met, it was in the life and 
work of Manuel Garcia II (1805-1906). Perhaps it would be more correct to say that with Garcia, tradition and 
science not only met but collided with a force that is still felt today. Garcia was one of those seminal historical 
figures whose career marked a watershed between the past and the future. An heir of the old Italian school of singing, 
at the same time he belonged to a generation of scientific minds who wished to look beyond the mere appearance 
of things to their underlying causes. 
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Ao começar a entender o funcionamento do aparelho vocal, Garcia mudou 

o curso da pedagogia do canto. Tornou-se possível relacionar causa e efeito e codificar 

certos padrões no ensino do canto, que antes eram feitos de maneira empírica. Não 

coincidentemente, Garcia foi professor de um grande número de cantores de carreira 

reconhecida no século XIX.  

A quantidade de informações sobre o funcionamento do aparelho vocal e 

as ferramentas disponíveis ao ensino do canto nos dias de hoje seriam inimagináveis 

para um professor de canto na virada no século XIX. Os trabalhos de Berton Coffin 

(1910), Ralph Appelman (1908-1993), Cornelius Reid (1911-2008), William Vennard 

(1909-1971) e Richard Miller (1926-2009), para citar apenas alguns dos mais 

importantes pedagogos vocais, são descendentes intelectuais diretos de Manuel Garcia. 

Ainda podemos citar os trabalhos sobre canto de cunho científico como os 

desenvolvidos por Johan Sundberg (1936), na Suécia, e no Laboratório de 

Investigações da Voz, na Universidade de Groningen na Holanda, como parte de um 

arcabouço teórico que serve de sustentação a uma pedagogia moderna do canto. Essas 

descobertas têm sido lentamente incorporadas à linguagem tradicional usada na 

pedagogia vocal e, gradualmente, começam a se fazer sentir de maneira mais ampla 

nos estúdios23 de canto ao redor do mundo.  

  

2.2  Atuação dos Pedagogos 

Até meados do século XVIII a figura do professor de música e a do 

professor de canto eram a mesma. Era normal, e esperado, que um professor de música 

fosse competente em várias áreas, e não apenas especialista em um quesito. Os famosos 

professores de canto do barroco eram o que hoje chamaríamos de músicos completos: 

cantavam, tocavam, compunham, lecionavam.24 Tal fato relaciona-se diretamente à 

uma filosofia humanista pré-capitalista que ainda não havia criado a necessidade da 

especialização como elemento básico de um mercado produtor.  

                                                
23 Nome comumente dado aos alunos de um professor de canto/intrumento nos EUA. A coletividade dos alunos 
forma o que se chama de um “estúdio”. 
24 Assim, Nicola Porpora (1686-1768) foi não apenas um dos professores de canto mais famosos do Barroco, mas 
também professor de composição de Haydn.  
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Os músicos eram dependentes da nobreza e da igreja e seus serviços eram 

prestados ao redor dessas duas esferas. Ao mesmo tempo que eram contratados para 

compor, tocar e cantar, parte de suas obrigações incluía dar aulas, tanto nos 

conservatórios associados às igrejas e ordens religiosas, quanto para a nobreza que os 

patrocinava. Os professores também lecionavam de maneira privada, isso é, para 

pessoas fora do seu ciclo direto de obrigações, mas não fora da influência dessas.  

Com o fim do período mercantilista, por volta do início do século XIX, a 

economia mundial entrou na era da revolução industrial plena. As hierarquias sociais 

estabelecidas foram alteradas, com a igreja e a nobreza perdendo grande parte de seu 

poder econômico e social.  De acordo com Hobsbawm (1995) 

A história da economia mundial desde a Revolução Industrial havia sido 
uma de aceleração do progresso tecnológico, de crescimento econômico 
constante, mas desigual, e de uma crescente “globalização”. Isso quer dizer 
cada vez mais uma elaborada e complexa divisão do trabalho mundial.25 
(HOBSBAWM, 1995, p: 87, tradução nossa, grifo nosso) 

Essa divisão do trabalho se fez presente em todas as áreas do conhecimento 

e afetou a forma de trabalho em todo o setor musical. Os músicos, previamente 

empregados em um regime que os sustentava de maneira direta, agora passaram a fazer 

parte de um sistema de produção integrado a uma economia de mercado. Essa mudança 

tem reflexos profundos na maneira em que a música é feita e consumida. Scherer 

(2004) comenta sobre essas mudanças. 

O crescimento da demanda da classe média por apresentações e treinamento 
musical foi responsável, até certo ponto, por tomar o lugar da corte e igreja 
no sustento financeiro dessas atividades musicais. A revolução industrial 
originária na Inglaterra durante o século XVIII gradualmente se espalhou 
pelo continente europeu. Ela aumentou tanto o número quanto a riqueza de 
comerciantes, fabricantes, financiadores e advogados com meios 
suficientes para aproveitar o consumo de música em seus vários formatos, 
especificamente através do envolvimento caseiro e presença em concertos 
públicos.26 (SCHERER, 2004, p. 129, tradução nossa) 

                                                
25  The history of world economy since the Industrial Revolution had been one of accelerating technological 
progress, of continuous but uneven economic growth, and of increasing “globalization,” thay is to say of an 
increasingly elaborate and intricate worldwide division of labour. 
26 Replacing court and church support of musical activity to some extent was the growth of middle-class citizens’ 
demand for musical performances and training. The industrial revolution originating in England during the 18th 
century and spreading gradually to the European continent increased both the number and wealth of middle-class 
merchants, manufacturers, financiers, and barristers with means sufficient to enjoy the consumption of music in its 
various forms, notably, through both home performance and participation in public concerts. 
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A criação do Conservatório de Paris em 1795, além de permitir o estudo 

musical de uma nova classe média, pode ser encarado como uma maneira de 

padronização de um sistema de ensino musical. Exportado para a Europa e o resto do 

mundo, esse modelo assumiu um caráter mais técnico, baseado em competências 

específicas e distintas. O ensino de instrumento/canto tem como objetivo criar solistas, 

e não necessariamente músicos completos, portadores de um profundo conhecimento 

da linguagem musical de maneira abrangente e polivalente. O aumento do número de 

orquestras, e sua crescente profissionalização, no decorrer do século XIX amplia a 

necessidade de instrumentistas profissionais cuja especialidade se resume a um 

instrumento específico. Aumenta também, cada vez mais, a necessidade de professores 

especialistas. De acordo com Scherer (2004)    

Para os músicos aumentaram as oportunidades de obter emprego fora das 
cortes feudais,[era possível] aceitar trabalhos freelance como virtuoses, dar 
aulas para os filhos de uma classe média em expansão, compor peças que 
resultariam em lucro  através de publicação ou comissões de orquestras 
privadas e se juntar ao corpo docente de um número cada vez maior de 
conservatórios e escolas de música. Parte dessa mudança significava uma 
mudança de um tipo de emprego para outro sob condições menos servis. 
Outra parte representava uma mudança de ganhar a vida como um músico 
empregado para uma atividade freelancer, orientada pelo mercado. 27 
(SCHERER, 2004, p. 129, tradução nossa)  

Com essa mudança paradigmática do sistema capitalista, o professor de 

canto se torna um especialista exclusivo. O século XVIII é povoado por professores de 

canto que compunham, atuavam e lecionavam; não mais no século XIX. Os 

conservatórios, transformados em verdadeiras instituições de educação musical a partir 

do século XIX, tornam-se a principal fonte de emprego estável para o professor de 

canto. Embora ainda existisse o patronato da nobreza para a contratação de músicos e 

professores para atuar sob seus domínios, no decorrer do século XIX cada vez mais o 

músico foi forçado a encarar sua sobrevivência como uma atividade regulada pelo 

mercado.  

                                                
27 For musicians, there were increased opportunities to obtain employment with orchestras organized outside feudal 
courts, to undertake free-lance virtuoso performances, to give music lessons to the children of an expanding middle 
class, to compose works that would yield revenue through publication or commissions from private orchestras, and 
to join the faculties of a growing number of music schools and conservatories. Part of this change entailed a shift 
from one mode of employment to another under less servile conditions. Part represented a shift from earning a living 
as an employed musician to market-oriented free-lance activity. 
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A especialização, sintoma decorrente de um estado avançado do 

capitalismo, desmembrou a música de uma maneira parecida com as quais as indústrias 

desmembraram a linha de produção. Agora temos: o compositor, o regente, o 

instrumentista, o cantor, todos desempenhando papel específico e apenas esse. O 

século XX não mais se refere ao músico como uma figura que engloba várias 

qualidades e atributos. É exatamente a esse fato que Anton Schoenberg se refere: 

Eu sou contra o especialista. Eu admito que uma técnica específica de alta 
qualidade não pode ser conquistada sem praticar intensamente mesmo que 
isso signifique não ser tão bom em outras coisas, até em questões 
relacionadas. Mas assim como um doutor deve conhecer o corpo todo o 
músico deve saber não só harmonia, ou como tocar o piano, ou a flauta, ou 
como reger, e não deveria apenas ser chamado de um professor de 
harmonia, um pianista, um flautista, ou um maestro. Para merecer o nome 
de músico ele deve não apenas possuir conhecimento específico em uma 
área, mas ser conhecedor de todas as áreas de sua arte. (SCHOENBERG, 
2008, p: 387, tradução nossa)28 

Outro aspecto dessa especialização é que, a partir do início do século XX, 

o cantor, por seu domínio técnico do instrumento, passa a ser visto também como um 

potencial professor de canto. Essa dupla atividade na prática, como vimos, já acontecia 

desde o princípio da invenção do canto lírico. No entanto, ela existia em um contexto 

social bastante diferente daquele que passou a vigorar no século XX. De acordo com 

Adorno (1991, p.39) “a mudança na função da música envolve as condições básicas da 

relação entre arte e sociedade.”29 O fazer musical começa a ser fortemente identificado 

com a capacidade técnica. Não era mais necessária uma vasta compreensão sobre a 

área para se tornar um cantor/instrumentista competente. É lógico que um 

cantor/instrumentista que tenha atingido ele mesmo uma grande proficiência, e às 

vezes fama, em sua especialidade seja capaz de ensinar outros. Assim a relação 

mestre/aprendiz, que vem desde o renascimento, entra no século XX praticamente 

inalterada: saber fazer gabarita o cantor/instrumentista a ensinar. 

Com essas mudanças, o mercado de trabalho do professor de canto ora se 

dava na esfera das instituições oficiais (conservatórios e escolas de música), ora se dava 

                                                
28 I am opposed to the specialist. I admit thay a great specific technique cannot be acquired without intense practice, 
even at the expense of being as skillful in other, and even in related, matters. But just as a doctor must know the 
whole body, so should a musician not only know harmony, or how to play the piano, or the flute, or how to conduct, 
and should not be called only a harmony teacher, or a pianist, or a flutist, or a conductor. In order to deserve the 
name of musician, he should not only possess a specific knowledge in one filed, but he has to have an all-round 
knowledge of all the fields of his art. 
29 The change in the function of music involves the basic conditions of the relation between art and society.  
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na esfera da vida privada, através de aulas particulares. Muitas vezes ambas as 

modalidades aconteciam concomitantemente. O próprio Manuel Garcia II foi professor 

de canto do Conservatório de Paris, mas nunca deixou de lecionar de maneira privada. 

Seu maior concorrente na época, expoente de uma escola de canto mais empírica, 

Giovanni Battista Lamperti (1839-1910), foi empregado do conservatório de Milão por 

vinte anos, até se mudar para a Alemanha para lecionar privadamente até o fim de sua 

carreira.  

Na Europa, o conservatório se consolida (e continua sendo) como o lugar 

de atuação principal do professor voltado à performance musical. A exportação desse 

modelo para o Brasil também sela o mesmo padrão de atuação do professor de música: 

um instrumentista ou cantor que leciona. De acordo com Borém (1997, p.3), no entanto, 

“se a longa tradição europeia dos conservatórios reteve o ensino da performance 

musical afastado da academia, a falta destas instituições nas Américas criou a 

oportunidade para sua existência na universidade do lado de cá do Atlântico.” As 

implicações desta “oportunidade” para o ensino musical terciário no Brasil serão 

exploradas no capítulo seguinte. 

 

2.3  O Aluno 

A relação entre professor e aluno é simbiótica. O aluno depende do 

professor para que suas potencialidades se realizem da maneira mais plena possível. O 

professor depende do aluno exatamente pelas mesmas razões. Embora o professor seja 

tecnicamente o detentor do conhecimento específico, ele depende totalmente do aluno 

para que seu conhecimento se materialize, nesse caso, em som. O objetivo de uma boa 

pedagogia dever ser criar consciência motora/tátil do cantor como um instrumento. 

Despertar sensações que podem ser controladas e repetidas de maneira consciente, 

estabelecendo padrões físicos (psicomotores) que direcionem o cantor ao resultado 

almejado.  

A voz humana é tida como o instrumento musical mais perfeito de todos- 
um modelo para outros instrumentos imitarem. Na verdade, ela está longe 
de ser perfeita e, como todos os outros instrumentos, é necessário muito 
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trabalho para dar a impressão de perfeição frente a várias limitações 
fisiológicas (STARK, 1999, p: 57, tradução nossa).30 

É esse “muito trabalho” ao qual aluno e cantor se dedicam horas que a 

história da pedagogia vocal não nos conta. O estudo diário, a dedicação quase religiosa, 

a disciplina de cada aluno de canto é o que possibilita que a arte do canto e sua 

pedagogia avancem.  

Como a velha musicologia, a história da pedagogia do canto está apoiada 

no estudo das figuras chave e das descobertas, mas não necessariamente na 

compreensão de todo um contexto que possibilitou o aparecimento desses agentes. A 

criação de um gênero, seu subsequente desenvolvimento, a transformação do cantor de 

solista em “estrela”, a necessidade de um treinamento específico para esse cantor, uma 

fatia da sociedade que demandava óperas, a popularidade do gênero, são todos fatores 

que criaram, e ainda continuam sustentando, um sistema de educação vocal que 

permanece, em sua essência, inalterado há três séculos.  

É paradoxalmente irônico que, independente das novas descobertas vocais 

dos últimos 70 anos, o que acontece em uma aula de canto nos dias de hoje seja muito 

parecido com o que acontecia em uma aula 200 anos atrás. Em sua essência o que se 

faz hoje entre as paredes de uma aula de canto não é muito diferente daquilo que os 

professores buscavam já no século XVII: educar todo o aparelho vocal a produzir os 

sons desejados adequados aos padrões estéticos vigentes em cada época. Se na aurora 

do ensino do canto lírico as ferramentas pedagógicas usadas eram mais empíricas, um 

maior entendimento da mecânica do canto permitiu que o aparecimento de uma 

linguagem técnica começasse a se tornar mais comum.  

Especula-se muito a respeito do treinamento dos famosos castrati do 

barroco, que eram capazes de feitos vocais inimagináveis e que podemos apenas inferir 

pelas partituras da época. Mesmo que a música que cantassem fosse de um virtuosismo 

inigualável para nossos padrões, a base do seu treino seria reconhecível e familiar para 

os cantores de hoje. Existe uma anedota que conta que Nicola Porpora fez com que 

Caffarelli, famoso castrato do século XVIII, estudasse a mesma página de exercícios 

por seis anos. Um dia o professor disse ao aluno: “vá meu filho. Não tenho mais nada 

                                                
30 The human voice is often regarded as the perfect musical instrument- a model for other instruments to emulate. 
But, in fact, the human voice is not perfect at all, and like any other instrument, it must strive to give the illusion of 
perfection in the face of certain inevitable limitations.  
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a lhe ensinar. Você é o maior cantor da Europa.” De acordo com Clapton (2005) muito 

especula-se sobre quais seriam esses exercícios, mas 

Essas especulações demonstram erros de concepção fundamentais sobre o 
estudo do canto. Não há necessidade de dominar um grande repertório de 
exercícios técnicos para se adquirir expertise vocal. Simples exercícios 
trabalhados à perfeição são muito mais eficazes do que conhecer “truques 
técnicos” infindáveis. É provável, portanto, que Porpora assegurava-se que 
seus alunos fossem treinados perfeitamente em três aspectos 
universalmente reconhecidos como fundamentais em uma boa técnica de 
canto: a habilidade de cantar vogais puras, pronúncia clara do texto e a 
produção de um legato ininterrupto. (CLAPTON, 2005, p. 324, tradução 
nossa)31 

No seu famoso livro, The National Schools of Singing (As Escolas 

Nacionais de Canto), o pedagogo americano Richard Miller compara as técnicas de 

canto das quatro principais escolas europeias: inglesa, alemã, francesa e italiana. Sua 

investigação identifica pedagogias distintas baseadas em preferências tonais que 

emergem de cada uma dessas culturas. Assim, os preceitos básicos do canto não se 

alteram, mas conformam-se ao gosto de cada país. Por isso podemos ter a coexistência 

de várias técnicas e pedagogias com resultados satisfatórios. Resumidamente esses 

objetivos são: 

 

1. uniformidade dos diferentes registros (voz de peito e voz de cabeça); 

2. articulação clara do texto;  

3. desenvolvimento do legato;  

4. capacidade de variar a dinâmica de maneira controlada. 

 

A conclusão mais significativa do livro é de que existe uma confluência de 

ideais sonoros que, na época em que o livro foi escrito, começavam a ser expressos 

através de uma técnica internacional de canto baseada nos princípios da escola 

tradicional italiana. Dada a crescente homogeneidade existente entre os atuais cantores 

no início do século XXI podemos constatar que Miller estava correto. Uma 

                                                
31 There has been much speculation as to which particular marvels of technical wizardry Porpora’s ‘magic’ page 
contained, but such speculation shows fundamental misconceptions about the study of singing. There is no need to 
master a huge repertoire of technical exercises in order to acquire vocal expertise: simple exercises worked to 
perfection are much more useful than knowing endless ‘tricks of the trade’. It is likely, therefore, that Porpora 
ensured that his students were perfectly trained in three universally acknowledged fundamentals of good singing 
technique: the ability to sing pure vowels, to pronounce text clearly, and to produce a seamless legato. 
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homogeneidade pedagógica também nos leva a resultados mais homogêneos. Talvez 

em nenhum outro momento histórico o nível técnico global dos cantores em atividade 

tenha sido tão alto.  

Mas essa indústria é criticada por desincentivar a individualidade e criar 

meras cópias. Adorno já alertava para esse fato a respeito de cantores quando aludia ao 

fetichismo na avaliação das vozes dos cantores pelo público. Sua crítica é incisiva ao 

dizer que a “maioria deles [dos cantores] soa como imitações daqueles que se tornaram 

famosos, mesmo quando eles mesmos são famosos.” 32  (ADORNO, 1991, p. 37, 

tradução nossa) 

2.4 Técnica 

Diferentemente de qualquer outro instrumento musical, o canto é composto 

da junção de dois elementos distintos: o som e a linguagem. Ao mesmo tempo em que 

a voz age como um instrumento musical “tradicional” ao produzir notas específicas, 

ela também produz palavras. A junção desses dois elementos no mesmo ato coloca o 

canto em uma categoria única em comparação a outros instrumentos. O público deve 

não apenas escutar a linha melódica do cantor, mas também ser capaz de compreender 

as palavras que estão sendo enunciadas. A constante mudança vocálica, entremeada 

por consoantes, exigem uma sintonia fina entre as tarefas de linguagem e de emissão 

vocal. Isso exige um alto nível de esforço e concentração, fruto de um tipo específico 

de treinamento. Emmons e Thomas (1998) desenvolvem outro aspecto sobre como a 

presença de linguagem eleva a complexidade da tarefa do cantor:  

Aumentando os problemas causados pela junção de linguagem à música 
(vogais e consoantes constantemente alternando criam problemas técnicos 
que vão além de uma emissão de sons bonitos em níveis de dinâmica 
variado), a música com palavras tende a limitar e definir de maneira mais 
rígida que música sem palavras. Porque o cantor canta palavras ele está 
obrigatória e constantemente representando um papel que, para ser efetivo, 
deve sempre parecer estar dentro do contexto emocional definido pelo texto 
e pela música.33 (EMMONS; THOMAS, 1998, p. 182, tradução nossa) 

                                                
32 Most of them sound like imitation of those who have made it, even when they themselves have made it.  
33 Added to the problems caused by the very joining of language to music (constantly changing vowels and 
consonants add further technical burdens beyond the emission of beautiful tone at varying dynamic levels), music 
with words tends to limit and define more strictly than music without words. Because you sing words, you are 
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Musicólogos tendem a analisar a qualidade da música vocal baseados na 

relação palavra-nota, ignorando totalmente qualidades vocais. Mas o canto 

verdadeiramente expressivo é baseado na relação palavra-nota-som (grifo do autor), na 

qual a voz em si tem um papel protagonista (STARK, 1999, p. xxv). Assim, a qualidade 

do som vocal deve estar em sintonia com a qualidade dramática do texto.  

O formato de aulas individuais de canto de hoje pode ser reconhecido, 

como vimos, como o modelo herdado da relação mestre/aprendiz do renascimento, que 

resistiu ao tempo por necessidade e eficácia. É simplesmente impossível escutar com 

o mesmo nível de atenção a mais de uma pessoa cantando individualmente quando 

ainda está sendo formada a base técnica e estética de um cantor. O nível de atenção e 

concentração que o aluno necessita para o desenvolvimento é o mesmo que o professor 

necessita para escutar o aluno.  

Embora, como já visto, pouco tenha sido escrito de maneira metódica pelos 

grandes professores de canto a respeito da sua maneira de lecionar, podemos ter uma 

ideia dos tipos de exercícios técnicos utilizados descritos por alguns de seus alunos. 

Baseados em escalas, arpejos e vocalizes esses exercícios são, essencialmente, os 

mesmos utilizados desde a primeira metade do século XIX. Visto que os objetivos do 

canto hoje são parecidos com aqueles do passado, é natural que o desenvolvimento 

técnico ainda aconteça através de ferramentas semelhantes. Segundo Newton (1984), 

A história da sonoridade vocal do século XX é, em sua maior parte, uma 
continuação da história da sonoridade do fim do século XIX. Professores e 
cantores estavam se tornando cada vez mais bem-sucedidos em encontrar 
uma técnica para desenvolver maior volume sem perder qualidade. 34 . 
(NEWTON, 1984, p. 122, tradução nossa) 

A concepção sobre essas ferramentas é que mudou a partir da investigação 

científica do canto. Hoje o pedagogo tem o entendimento de “porque” e “quando” 

determinados exercícios funcionam, ou não, e consegue discernir seu uso de maneira 

menos empírica. Todavia, é importante entendermos que há certas compreensões da 

parte técnica do canto que são empíricas e só podem ser apreendidas de maneira 

individual. No livro Great Singers on Great Singing (HINES, 1982) quarenta cantores 

                                                
perforce playing a part at all times and, to be effective, you must always appear to be in the grip of whatever 
emotional condition the words and music define.  
34 The story of twentieth century vocal sonority is, for the most part, a continuation of the later nineteenth century 
story. Singers and teachers were becoming more and more successful in finding a technique to develop greater 
volume and intensity without losing quality. 



59 

de nível internacional são entrevistados sobre seus hábitos vocais e como adquiriram 

proficiência técnica no canto. A diferença entre esses cantores ao descrever seus 

respectivos pensamentos sobre técnica é diretamente proporcional à homogeneidade 

de exercícios técnicos utilizados por cada um deles. Mesmo que pensem de maneira 

diferente sobre o que fazem tecnicamente, os exercícios são extremamente parecidos, 

quando não idênticos. Isso ilustra parte da perene dificuldade do canto: a possibilidade 

de se chegar ao mesmo objetivo através de maneiras conceitualmente diferentes, 

quando não opostas.  

2.5  Estilo 

Ao contrário do aluno de canto de um século atrás, o aluno dos dias de hoje 

tem diante de si mais de setecentos anos de história da música à sua disposição. Espera-

se do cantor contemporâneo a habilidade de cantar competentemente em estilos e 

línguas que os cantores de outras épocas não teriam tido necessidade. Os cantores do 

século XXI são treinados para cantar não apenas ópera, mas gêneros que têm origem e 

sonoridades distintas como o Lied alemão e seus equivalentes em outras línguas: a 

mélodie na França; o art song nos países de língua inglesa; e as canções de câmara nos 

outros países; cantatas; oratórios e peças sinfônicas. É fácil esquecer que os cantores 

do passado eram treinados para cantar a música de sua própria época (geralmente em 

seu próprio idioma) e apenas ela, com uma sonoridade e técnica específicas para aquele 

momento histórico. Nos dias de hoje espera-se que um cantor tenha familiaridade com 

vários gêneros que, muitas vezes, fazem demandas distintas sobre a técnica vocal.   

2.6  Dicção e Línguas 

O ensino das regras de dicção, quando não da língua em si, também se 

tornou uma disciplina obrigatória para o treinamento do cantor a partir da segunda 

metade do século XX. Se o italiano era considerado a língua do canto e da ópera por 

default e por direito no início da história do canto lírico, o subsequente 

desenvolvimento do gênero em outros países mostrou que o uso da língua nacional nos 

libretos foi de importância fundamental para sua popularização. No fim do século XIX 

era comum que as óperas fossem produzidas no idioma de cada país, e não na do libreto 
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original. Com exceção das grandes casas de ópera internacionais, os teatros regionais 

comumente montavam produções cantadas na língua nativa do país, tornando a 

compreensão do libreto mais viável para o público local. De acordo com Desblache 

(2007, p. 163) era a norma que óperas fossem cantadas no idioma local até meados do 

século XX, ao menos nos teatros europeus de província. Isso começa a mudar 

lentamente após a segunda guerra quando, cada vez mais, as óperas passaram a ser 

cantadas na língua em que o libreto havia sido escrito.  

Dicção e pronúncia começaram a ser cada vez mais importantes dentro do 

currículo pedagógico do cantor. Espera-se não somente fluência na língua que está 

sendo cantada, mas também uma compreensão mínima do texto por parte do cantor. 

Com isso o estudo dos idiomas, antes limitado geralmente à língua nativa do cantor e, 

em geral, italiano, passou a abranger pelo menos as três línguas consideradas principais 

dentro do repertório vocal: o francês, o italiano e o alemão. Os alunos de canto de 

países fora da esfera dessas tradições têm que lidar com uma quantidade grande de 

informação linguística, conteúdo não necessário para outros instrumentos.  

2.7  Uma nova figura: o vocal coach 

Ao contrário de outros instrumentistas o cantor não escuta o resultado do 

seu instrumento da mesma maneira que outros instrumentistas escutam os sons que 

produzem. Quando falamos ou cantamos, o som nos chega através da vibração externa 

do ar, mas também nos chega diretamente através da vibração da fisiologia interna do 

pescoço e cabeça. O som de nossa voz para nós mesmos é uma combinação do som 

externo e desse som interno que escutamos. Por isso estranhamos tanto nossas próprias 

vozes quando nos escutamos em um reprodutor. Parte do desenvolvimento técnico do 

cantor é compreender como a voz dele realmente soa externamente e aprender a 

relacionar sensações físicas com os sons produzidos. Para isso o professor de canto é 

fundamental. A dificuldade inerente em escutar a própria voz como ela realmente soa 

para os outros torna o estudo do canto ainda mais complexo. 

Em face a todas essas dificuldades envolvidas no treinamento do cantor, 

aparece a figura do pianista colaborador. Esse nome na língua portuguesa traduz 

vagamente o termo vocal coach usado nos países de língua inglesa. Ele se refere ao 

profissional especializado em trabalhar com cantores ao piano o repertório vocal e/ou 



61 

como um “ouvido externo,” trabalhando em conjunto com o professor de canto. É uma 

figura inexistente para qualquer outro instrumento.  

O pianista especializado em música vocal parte de dois campos básicos:  

• um é aquele especializado em música de câmara vocal, conhecedor 

do repertório específico, dos idiomas utilizados e, de fundamental 

importância, das idiossincrasias dos cantores. É conhecido na 

Alemanha como Liedbegleiter (acompanhador de canções); 

podemos citar pianistas como Gerald Moore (1899-1987), Leonard 

Hokanson (1931-2003), Graham Johnson (n. 1950), Julius Drake 

(n.  1959), Roger Vignoles (n.1945) e Malcolm Martineau (n. 1960) 

como parte desse grupo. 

• o outro é aquele que serve como um repassador do repertório 

operístico ou sinfônico, tocando uma redução para o piano da grade 

orquestral, para que o cantor possa praticar essas obras sem o 

acompanhamento de uma orquestra. É uma figura com grande 

conhecimento estético de canto e dos vários estilos de música vocal, 

mas não obrigatoriamente do aspecto técnico da produção vocal. 

Geralmente maestros especialistas em ópera começam seu 

treinamento como pianistas repassadores, tornando-se 

conhecedores do repertório específico para cantores.  

A realidade é que o trabalho apenas com o professor de canto se tornou 

insuficiente para abarcar todo o conteúdo necessário para a formação de um cantor nos 

dias de hoje. Seria pouco realista esperar que o mesmo profissional, em uma hora de 

aula por semana (tempo padrão de aula de canto nas instituições de ensino musical) 

fosse capaz de transmitir noções básicas sobre todos os elementos supracitados. Assim, 

como uma maneira de auxiliar o cantor a navegar todos os quesitos mencionados, o 

pianista repetidor entra em cena como um coadjuvante necessário, mas nem sempre 

compreendido fora do seu círculo profissional, para a formação do cantor. Sua presença 

em instituições com longa experiência no treinamento de cantores já é bem 

estabelecida. Teatros e conservatórios na Europa e EUA dificilmente seriam 

considerados completos se não contassem com esse profissional como parte do corpo 

docente.  
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2.8  Canto e teatro 

O canto lírico é eminentemente teatral. O cantor está sempre interpretando 

mais que apenas o texto musical, ele está interpretando também um texto. A função do 

cantor é, portanto, duplamente interpretativa: música e texto. Espera-se que ele 

interprete não apenas com a voz, mas também com o corpo e o rosto.  

Se levarmos em conta as necessidades teatrais de movimentação e 

representação de uma ópera fica mais fácil compreender que o trabalho de interpretação 

do cantor está diretamente ligado à sua capacidade de representar. Resumidamente: 

além de músico espera-se, cada vez mais, que o cantor seja também um ator.  

A crescente importância de aspectos teatrais no mundo profissional da 

ópera fez com que as instituições de ensino de canto começassem a incluir algum tipo 

de treinamento de ator ou movimentação de palco como parte da grade curricular de 

seus cursos de canto. Saber como agir no palco é algo que pode ser ensinado (visto a 

longa tradição do ensino do teatro em todo o mundo, inclusive no Brasil) e que passou 

a ser requisito indispensável no treinamento de um cantor.  

Com tudo o que foi exposto acima podemos perceber que um treinamento 

básico que realisticamente oriente um cantor lírico dentro do contexto global atual de 

excelência no canto lírico, sem incluir noções básicas sobre música (teoria, harmonia, 

forma, leitura, história, estilo), comum a todos os instrumentos, teríamos que citar os 

seguintes requisitos: 

 

• Domínio técnico sobre o instrumento: musical e textual. 

• Conhecimento das regras de dicção das línguas principais (francês, italiano, 

alemão) mais a língua nativa. Isso inclui o estudo do Alfabeto Internacional 

Fonético (AIF), ferramenta universal para estudo de dicção.  

• Noções básicas das três línguas principais de canto 

• Noções básicas sobre movimentação no palco 

• Conhecimento de repertório específico vocal 

• Acesso a um pianista especializado no trabalho com cantores35 

                                                
35 Uma busca no currículo dos cursos de bacharelado em música-habilidade canto das seguintes IES: Indiana 
University School of Music, Cincinatti College Conservatory of Music, Manhattan School of Music e Juilliard 
School of Music, confirmou que, com exceção do estudo obrigatório das línguas (que é exigido apenas na 
Universidade de Indiana, também a única IES que não oferece trabalho com um vocal coach como parte do 
currículo), todas as instituições oferecem cursos na grade curricular que contemplam os pontos acima.  
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À medida em que as necessidades do mundo profissional do cantor se 

fazem sentir, o treinamento do cantor é ampliado para incluir tudo aquilo que se espera 

de um bom profissional. A competição é acirrada e quanto mais bem preparado, 

maiores as chances de emprego dentro de uma profissão extremamente competitiva.  

Os cantores interessados em uma carreira prática procuram instituições que 

oferecem uma educação versátil, capaz de abordar essa pletora de competências 

necessárias para uma carreira profissional. Por sua vez as instituições têm interesse em 

mostrar resultados do seu programa. Quanto maior o sucesso dos seus egressos maior 

renome adquire a instituição. Isso é importante porque demonstra para a sociedade que 

o dinheiro e a responsabilidade social investido na instituição tem resultados práticos.  

O conservatório é a instituição de treinamento do músico na Europa, onde 

a separação entre o mundo prático e acadêmico na música ainda segue, em sua maior 

parte, a divisão institucional entre conservatório e universidade. Nos EUA as 

universidades entenderam desde cedo que os cursos de música têm uma finalidade 

prática independente do grau concedido e rapidamente se estruturaram ao redor de 

eixos prático e acadêmico distintos e delimitados dentro da mesma instituição. 

O Brasil, primeiramente, adotou o modelo do conservatório, ainda no 

século XIX. Com as mudanças políticas e institucionais ocorridas no decorrer do século 

XX esse modelo foi gradualmente enfraquecido ao mesmo tempo que o ensino 

universitário da música se fortaleceu. É essa a história que o próximo capítulo nos ajuda 

a entender.  
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3 O Ensino Superior de Música no Brasil 

A pesquisa sobre egressos deve, obrigatoriamente, levar em consideração 

as características e particularidades da instituição formadora como ponto de partida. 

Para melhor compreendermos os egressos temos que entender as forças formativas 

emanando do poder educativo institucional que age sobre eles quando alunos. Cada 

IES, ou, mais realisticamente, cada área do conhecimento dentro das IES, tem origens, 

histórias e trajetórias distintas que exercem influência sobre o desenvolvimento de cada 

curso. Conhecer esse desenvolvimento é entender o presente de cada instituição.  

A história recente do ensino superior brasileiro inicia-se com a reforma 

universitária de 1968, responsável por reorganizar o sistema de ensino superior nos 

moldes que continuam em operação ainda hoje. De acordo com Sampaio (1991), entre 

as medidas mais notáveis, a reforma 

1) Aboliu a cátedra e instituiu os departamentos como unidades mínimas de 
ensino e pesquisa.  
2) Implantou o sistema de institutos básicos.  
3) Estabeleceu a organização do currículo em duas etapas: o básico e o de 
formação profissionalizante.  
4) Decretou a flexibilidade curricular com o sistema de crédito e a 
semestralidade. 
5) Estabeleceu o duplo sistema de organização: um, vertical, passando por 
departamentos, unidades e reitoria; outro horizontal, com a criação de 
colegiados de curso, que deveriam reunir os docentes dos diferentes 
departamentos e unidades responsáveis por um currículo. (SAMPAIO, 
1991, p. 15) 

Além disso, e de forte consequência para a estruturação da pós-graduação, 

a reforma instituiu o princípio da indissociabilidade entre ensino e pesquisa, colocando 

em igualdade de condições as duas atividades. Foi aqui que se iniciou o 

reconhecimento e fortalecimento institucional da prática da pesquisa nas universidades 

brasileiras.  

Não nos cabe aqui traçar um perfil histórico do ensino superior brasileiro,36 

mas é importante entender que medidas tomadas a partir do final da década de 60, que 

afetaram tanto as universidades quanto o ensino secundário, acabaram por alterar 

radicalmente o funcionamento do ensino musical no país em todos os níveis.  

                                                
36 A história do ensino superior brasileiro é tema de extensa literatura acadêmica.  
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O atual estado do ensino superior da música é resultado dessas mudanças. 

Entender como a música foi incorporada ao ensino superior é entender as questões que 

orientam os cursos, as pedagogias, os objetivos e seus conflitos. Todas essas questões 

obrigatoriamente afetam os egressos do sistema universitário brasileiro. A isso esse 

capítulo é dedicado.  

Ao ingressar na UNESP como aluno do bacharelado em canto em 1991, 

tive a nítida sensação de estar ingressando em um conservatório. Parte dos alunos 

ingressantes no mesmo ano contavam com isso visto que vários deles, inclusive este 

autor, haviam recebido pouca educação musical antes de entrar na universidade. 

Embora demonstrássemos aptidão suficiente para sermos admitidos nos nossos 

respectivos instrumentos, a educação musical geral era desigual e, para os cantores, 

bastante precária. Uma vez iniciado, o curso de música mostrou-se bastante didático e 

reconhecidamente similar ao que eu havia conhecido da Escola de Música de Brasília, 

onde havia estudado na adolescência. Nada levava a acreditar que o ensino superior de 

música da UNESP diferia de uma escola de música. O fato de o IA-UNESP estar 

fisicamente isolado de outras unidades acadêmicas não contribuía para dissipar o 

isolamento acadêmico, pois não havia a oportunidade de participar de uma vida 

universitária que conectasse as diferentes áreas do conhecimento.  

Mesmo depois de transferir os meus estudos para a Escola de Música da 

Universidade de Indiana, EUA, minha impressão sobre o funcionamento dos cursos 

superiores de música não mudou. Ao contrário: mesmo estrategicamente localizada no 

meio do campus da universidade de Indiana, a Escola de Música funcionava de maneira 

muito similar ao curso de música na UNESP. Sem dúvida, as proporções eram 

absolutamente impensáveis em comparação com cursos de música no Brasil, mas as 

aulas, conteúdos, funcionamento e as expectativas dos alunos para com o curso eram 

bastante familiares.   

A similaridade da experiência universitária no Brasil e nos EUA como 

bacharel em música entre 1991 e 1996, ano de formatura, reflete a conflituosa definição 

do papel exato da música no ensino superior. O fato de estar inserido na universidade 

não muda, na prática, a maneira operacional e o papel principal que os cursos 

superiores de bacharelado em música desenvolvem nesses dois países: um 

conservatório em todos os sentidos, exceto em nome. Ao contrário dos EUA, no 

entanto, a estrutura centralizadora do ensino superior no Brasil não permitiu o 

desenvolvimento vertical pleno na música dos eixos prático e acadêmico de estudo na 
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pós-graduação. Assim a universidade impõe uma visão acadêmica mais forte sobre os 

cursos de música no Brasil do que em seus pares norte americanos.  

Ao ingressar em 2008 na EM-UFRJ mais uma vez me vi como parte de um 

conservatório, agora como professor. Antes mesmo de começar a lecionar sabia 

exatamente o que era esperado do meu papel, principalmente pelo fato de não estar 

inserido no programa de pós-graduação. Ao começar o trabalho tudo era muito 

familiar: as disciplinas oferecidas, as nomenclaturas, os objetivos, o repertório e a 

pedagogia. A familiaridade operacional que senti ao iniciar a lecionar na UFRJ revela 

uma faceta não totalmente assumida, mas bastante discutida, do ensino musical de 

nível superior no país: a perpetuação do modelo conservatorial dentro das 

universidades. Como veremos no decorrer deste capítulo a inserção da música no 

ensino superior brasileiro não foi um processo de simples assimilação.  

A integração da música à universidade, decorrente da reforma de 1968, 

aconteceu de maneira pouco orgânica. O ensino musical profissional já havia 

construído sua própria fortaleza nos conservatórios. A cultura disseminada entre seus 

muros foi construída através de décadas para fins bastante específicos. Seus métodos, 

pedagogias e filosofia de ensino eram bastante diferentes daqueles da universidade, 

fortalezas de natureza bastante distinta. Esse embate entre instituições é, 

resumidamente, o resultado da falta de afinidade entre o mundo acadêmico 

universitário e o mundo da música manifestado através do conservatório.  

As consequências do embate se manifestam de maneiras bastante variadas, 

como veremos. Uma delas é exatamente a recriação perpétua de um modelo dentro de 

outro, mesmo quando o modelo antigo é fortemente criticado. Tourinho (1995, p. 38) 

alertava para o fato de que “já se tem falado, com alguma razão, que os cursos de 

música de terceiro grau tornaram-se aquilo que antes eram os cursos de 

conservatórios.” A autora argumenta, acredito que com razão, que a causa disso seja  

[...]a inexistência de uma educação musical contínua e sistemática, 
desenvolvida desde o início da escolarização, [que] faz com que os alunos 
de 2º grau sofram vários obstáculos até se definirem pelo estudo de música. 
Quando alguns alunos resolvem enfrentar estas dificuldades e se decidirem 
pela área, sofrem, muitas vezes, pela falta de base musical que não 
receberam no ensino de 1º e 2º graus. Os professores, por sua vez, também 
sofrem porque devem manter um nível razoável de exigência e de 
competência musical compatível com um 3º grau de ensino. O custo disso 
é geralmente algo: insatisfações de ambas as partes e, em várias ocasiões, 
processo "tapa-buracos" de ensino-aprendizagem. (TOURINHO, 1995, p. 
37) 
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Esse processo “tapa-buracos” é resultado da dificuldade de acesso à 

educação musical na educação básica. Aqueles alunos que cursaram escolas de música 

ou conservatórios antes de ingressar no ensino superior, sem dúvida, serão mais bem 

preparados. Assim, as diferenças de nível musical entre os alunos ingressantes no 

ensino superior de música no país são bastante consideráveis. Para algumas habilidades 

anos de estudo prévio é absolutamente fundamental, pois o desenvolvimento técnico 

necessário para se tornar um bom instrumentista começa, obrigatoriamente, muito 

cedo. Reis (2014) chega a essa conclusão com sua análise dos bacharelandos em piano 

da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG): 

[...]os cursos superiores de música, herdeiros do modelo conservatorial 
principalmente nos bacharelados e nas licenciaturas com habilitação em 
instrumento, esperam que os alunos ingressantes tenham tido uma sólida 
formação musical anterior, preferencialmente realizada em conservatórios, 
escolas de música que sigam o mesmo modelo ou com professores 
particulares. As trajetórias dos alunos da UFMG estudados neste trabalho 
vão ao encontro dessa expectativa. (REIS, 2014, p. 267) 

Entretanto é possível ser proficiente em canto sem necessariamente ter um 

grande conhecimento musical, ou mesmo sem um longo período de estudo. Uma boa 

voz é, até certo ponto, definida geneticamente. Aprender a usá-la musicalmente, como 

vimos, é algo bem mais complexo. Adorno já enxergava as consequências disso em 

1938 quando observava que 

[O] fetichismo musical se apodera do julgamento público de vozes de 
maneira passional. Sua mágica sensual é tão tradicional quanto a estreita 
relação entre sucesso e a pessoa que têm “material.” Mas hoje nos 
esquecemos que é apenas material. Para materialistas musicais vulgares é a 
mesma coisa ter uma voz e ser um cantor. Em épocas anteriores era 
necessário, ao menos, ter virtuosidade técnica para ser considerado uma 
estrela do canto: os castrati e as prima donas. Hoje o material, como tal, 
esvaziado de significado, é comemorado. Não é necessário nem 
perguntarmos sobre a capacidade de uma performance musical. Nem 
mesmo controle mecânico do instrumento é mais esperado. Para legitimar 
a fama do seu dono uma voz tem apenas que ser volumosa ou aguda. Se 
atrever a colocar em dúvida a importância decisiva de uma voz durante uma 
conversa ou ainda, sugerir que é possível fazer música maravilhosamente 
bem com uma voz modesta da mesma maneira que seria possível em um 
piano modesto, é possível encontrar-se em situação de hostilidade e aversão 
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cujas raízes emocionais vão muito além da ocasião. (ADORNO, 1991, p. 
36, tradução nossa)37 

Assim, o Teste de Habilidade Específica (THE) de acesso ao curso superior 

de música no Brasil é uma maneira de se certificar que os alunos têm requisitos 

mínimos de educação musical e proficiência técnica para iniciar uma educação 

superior. Os padrões utilizados para as diferentes habilidades, no entanto, são bastante 

flexíveis, refletindo a realidade do ensino musical pré-universitário e respeitando a 

realidade geográfica de cada IES. O padrão dos alunos em grandes capitais é, em geral, 

diferente do padrão dos alunos no interior do país. No canto ainda podemos ir além: 

muitas vezes o THE, na prática, demostra apenas o potencial do material do aluno sem 

necessariamente refletir a capacidade técnica adquirida do uso do instrumento.  

Um dos grandes prazeres na vida de um professor de música, 

particularmente o instrumentista/cantor, é poder orientar seus alunos nesse fazer 

musical mencionado por Adorno, estabelecendo um diálogo que ultrapassa a relação 

clássica mestre/aprendiz tão comum nas aulas de instrumento no mundo todo. 

Raramente isso é possível na graduação: o baixo nível de conhecimento musical dos 

alunos ao ingressarem na universidade, o grande número de disciplinas na grade 

curricular e a falta de maturidade artística dos alunos só pode ser adquirida através de 

uma educação contínua e abrangente. Um aluno que ingressa na universidade com 

dezessete ou dezoito anos e leva os quatro anos regulares para se formar como bacharel 

em canto fará dele um egresso aos vinte e um ou vinte e dois anos. O período de 

bacharelado será insuficiente para uma formação musical/vocal adequada. Seria 

necessário que a pós-graduação fornecesse mais tempo para que esses alunos pudessem 

começar a utilizar ferramentas recém adquiridas.  

A linha da prática musical, ou performance, é muito bem delineada dentro 

das universidades norte-americanas da graduação, através do bacharelado em música, 

                                                
37 At its most passionate, musical fetishism takes possession of the public valuation of singing voices. Their 
sensuous magic is traditional as is the close relation between success and the person endowed with “material”. But 
today it is forgotten that it is material. For musical vulgar materialists, it is synonymous to have a voice and to be a 
singer. In earlier epochs, technical virtuosity, at least, was demanded of singing stars, the castrati and prima donnas. 
Today, the material as such, destitute of any function, is celebrated. One need not even ask about the capacity for 
musical performance. Even mechanical control of the instrument is no longer really expected. To legitimate the 
fame of its owner, a voice need only be especially voluminous or especially high. If one dares even in conversation 
to question the decisive importance of the voice and to assert that it is just as possible to make beautiful music with 
a moderately good voice as it is on a moderately good piano, one will immediately find oneself faced with a situation 
of hostility and aversion whose emotional roots go far deeper than the occasion.  
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até o nível de doutorado.38 A lógica da diplomação é que cada título sucessivo prepara 

mais profundamente o aluno dentro de uma mesma linha específica. Um trabalho 

recente de Miksza e Hime (2015) identificou que um em três egressos dos cursos de 

bacharelado em performance nos EUA continua seus estudos na pós-graduação, dando 

sequência a seus estudos práticos de maneira institucional.  

Embora uma quantidade considerável de bacharéis em música siga para a 

pós-graduação porque sabem que necessitam do diploma para poder serem contratados 

como professores universitários, muitos desses têm consciência que seu 

desenvolvimento como músico após o bacharelado é insuficiente para enfrentar a 

competição do mundo musical profissional. Assim, a pós-graduação desenvolve uma 

função dupla: prepara o aluno para um nível mais alto de performance, necessário para 

qualquer tentativa de ingressar no mercado de trabalho da música, ao mesmo tempo 

que o titula para uma eventual carreira acadêmica. Essa dupla função da pós-graduação 

faz com que o nível de performance em instrumento/canto nos EUA seja extremamente 

alto pois é clara que a função primordial do músico é a prática.  

Nas universidades norte-americanas a graduação e a pós-graduação 

seguem dentro da mesma linha: performance (prática). O título de doutorado em 

performance, ou Doctor of Musical Arts (D.M.) é essencialmente uma licença para 

lecionar no ensino superior (WHITE, 1976). A acreditação das escolas de música no 

ensino superior fica sob a responsabilidade da Associação Nacional de Escolas de 

Música, 39  órgão que atende às necessidades específicas da área e está livre de 

regulamentações instituídas por órgãos centralizadores. O caráter da pós-graduação 

permite uma continuidade linear dos estudos musicais práticos de instrumento/canto.  

 Já no Brasil a pós-graduação, mesmo quando direcionada para a subárea 

de Práticas Interpretativas40, se ocupa menos com a prática da música do que com o 

mundo acadêmico da pesquisa universitária. As implicações são profundas e 

duradouras para o desenvolvimento da qualidade da prática musical na música erudita. 

Aquino (2003) é um dos poucos autores que aborda esse aspecto do problema de 

maneira direta. Ele afirma que 

                                                
38 Nem sempre foi assim. O título de Doctor in Musical Arts (DMA) foi instituido apenas em 1952 e sofreu inúmeras 
críticas. Ver Velimirovic (1974) e White (1976). 
39 National Association of Schools of Music (NASM). 
40 Processo de Criação Musical na USP; Estudos Instrumentais e Performance Musical na Unicamp; Processos 
Criativos na UFRJ; Processos e Práticas em Execução Musical na UFBA, entre outros nomes adotados por outros 
programas de pós-graduação. Esses termos podem variar devido a mudanças curriculares estabelecidas 
periodicamente pelos departamentos de pós-graduação.  
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Apesar do notório crescimento da  sub-área de práticas interpretativas, 
temos que reconhecer que ainda não somos capazes de suprir as demandas 
do mercado de trabalho por pessoal devidamente especializado. Exemplo 
sintomático ocorre em nossas orquestras. Sempre que há a necessidade de 
revitalização desses conjuntos, com vistas a se alcançar um patamar de 
excelência, somos obrigados a recorrer a músicos de outros países, como 
foi o caso recente da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e da 
Amazônia Filarmônica. Obviamente, se por um lado a presença destes 
músicos enriquece o cenário musical do país e traz oportunidades de 
intercâmbio e engrandecimento do meio musical, por outro, isto demonstra 
que nossas universidades não estão formando número suficiente de bons 
músicos para suprir as necessidades do mercado de trabalho. (AQUINO, 
2003, p. 108) 

Esse artigo refere-se a episódios marcantes no mercado da música erudita 

brasileira que estão conectados diretamente ao ensino superior da música. Mais 

recentemente, em 2013, a então direção artística do Theatro Municipal de São Paulo 

teve posição semelhante às orquestras mencionadas acima: a preferência por cantores 

estrangeiros não somente para os papéis protagonistas nos elencos das óperas das 

temporadas entre 2013 e 2016 foi evidente (VELHO, 2015). Alegava-se a qualidade 

superior dos cantores formados fora do país como a razão principal para essas decisões.  

Mesmo sabendo que as razões que levam a essas contratações não são 

apenas musicais, é necessário um exame de consciência por parte das instituições 

responsáveis pela formação desses profissionais. Não podemos ignorar que a questão 

de qualidade técnico/musical tem que ser abordada de maneira objetiva, clara e 

contundente. O ensino superior da música tem que decidir quão “superior” ele pode 

realisticamente ser baseado em duas premissas: a atual conjuntura da educação musical 

pré-universitária e a maneira que a pós-graduação em música está estruturada, com 

ênfase nas atividades acadêmicas e não na performance.  

A história do ensino musical na educação básica brasileira é tema de um 

enorme campo de pesquisa sobre o qual não pretendemos nos aprofundar a não ser 

quando necessário neste capítulo. Mas não podemos deixar de entender a atual situação 

como reflexo de um fluxo e refluxo de uma história que em alguns momentos priorizou 

a música como elemento formador do cidadão e, em outros, a relegou a um mero 

elemento de recreação, desvinculado de seu poder educacional e formativo.  

Com relação à pós-graduação, no entanto, podemos enxergar as estruturas 

de maneira mais clara. Enquanto a graduação está focalizada em produzir músicos, 

preparando profissionais para a atuação no mercado, a pós-graduação rompe com esse 
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paradigma e orienta-se para a pesquisa em música. Assim, os egressos que se 

interessariam em continuar seus estudos musicais práticos encontram-se duplamente 

desamparados: profissionalmente, visto que o mercado de trabalho é limitado e, ao 

menos em teoria, premia os mais bem preparados; e educacionalmente, pois esses 

egressos não têm mais como continuar seus estudos dentro da linha da prática que 

poderiam melhor prepará-los para o mercado. Existe uma quebra de padrão entre um 

ensino profissionalizante (particularmente na música) na graduação e um ensino 

direcionado à pesquisa acadêmica na pós-graduação. Em resumo, ao contrário dos 

EUA – que como o Brasil forma músicos em IES e em cujo sistema a reforma 

universitária de 1968 foi baseada – a pós-graduação no Brasil não se ocupa com o 

desenvolvimento continuado dos aspectos práticos da música.  

Esse meu estranhamento sobre uma aparente descontinuidade do ensino 

musical na universidade brasileira fez com que eu tentasse entender essa dicotomia de 

maneira mais lógica. Comecei a entender que a graduação e a pós são mundos 

diferentes, com origem, funcionamento e prioridades distintas. Mais do que isso: a pós-

graduação, por se encaixar dentro de uma tradição de pesquisa estabelecida por outras 

áreas do conhecimento dentro da universidade brasileira, tende a exercer uma grande 

força estruturadora sobre a graduação. Podemos ver a cooptação de uma área prática 

para dentro de estruturas montadas para investigações científicas quando Nogueira 

(1997) afirma que  

é no nível da pós-graduação que o ensino musical no país está se 
estruturando criteriosamente e exigentemente. Adequando-se ao sistema 
único de acompanhamento e avaliação de cursos de pós-graduação da 
CAPES, e aos critérios únicos do CNPq para o fomento a pesquisa e a 
capacitação de recursos humanos, a área de Música chegou a estabelecer 
critérios que definem os padrões de qualidade da sua pós-graduação, assim 
como uma política de orientação da produção científica. (NOGUEIRA, 
1997, p:21) 

Ou seja: a música está tendo que se adequar (verbo que implica uma 

violência) para que possa se enquadrar em padrões de um sistema único pré-existente 

da CAPES que não leva em consideração as especificidades da área. Também podemos 

ver que o CNPq utiliza critérios únicos (itálicos nosso) para o fomento à pesquisa, e 

que, consequentemente, essa pesquisa tem que se dar dentro de padrões gerais que 

sejam aplicáveis a áreas tão díspares quanto a performance musical e biologia 

molecular. Esses “padrões de qualidade” supracitados da pós-graduação com certeza 
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não são padrões intrinsicamente musicais, notoriamente difíceis de objetivação 

consensual. Esses “padrões” dizem respeito, essencialmente, a temas bem definidos de 

pesquisa, metodologia e métrica. Sem dúvida é mais cômodo adaptar padrões de 

objetividade já existentes de outras áreas que nascem dentro do mundo científico, pois 

ali foram desenvolvidos consensualmente pelos seus participantes. De acordo com 

Arruda (2012)  

Esta realidade acentua as distâncias entre as áreas de conhecimento, 
privilegiando aquelas que conseguem produzir resultados mais rápidos e 
mais facilmente demonstráveis, realidade mais próxima das áreas de 
Ciências Exatas, Tecnológicas e Biológicas; e mais distante das 
Humanidades e das Artes. (ARRUDA, 2012, p. 84) 

Ademais existe no texto de Nogueira (1997) uma crítica bastante 

contundente a respeito do funcionamento da graduação em música. Se é na pós-

graduação que “o ensino musical no país está se estruturando criteriosamente e 

exigentemente” isso só pode ser em contrapartida à falta desses quesitos na graduação. 

Não porque não existam maneiras de estruturar a graduação com padrões objetivos e 

bem-definidos, mas porque esses quesitos, fundamentalmente do “fazer” musical, são 

de difícil implementação em luz do nível dos alunos ingressantes na graduação em 

música que, certamente, a pesquisadora conhece. Por essa lógica a graduação é vista 

apenas como etapa preparatória para a pós-graduação, privilegiando um alunado mais 

em linha com o pensamento acadêmico e afastando aqueles mais interessados na 

prática.  

Temos que lembrar que outras áreas do conhecimento reconhecidamente 

mais práticas também passaram por problemas similares até serem eventualmente 

aceitas e estruturadas dentro da universidade. Borém (1997) nos lembra que foi esse o 

caso das ciências médicas. Ao serem aceitas pela primeira vez dentro da Universidade 

em Salerno, a instituição  

reconheceu de imediato e por inteiro o clínico, que preocupava-se com a 
prevenção, diagnóstico e cura por meio de fórmulas, ervas e, mesmo, 
superstições. Abrigou com reservas, por outro lado, o cirurgião, de 
formação mais empírica e que acumulava também as funções de 
dermatologista e barbeiro. Esta oposição entre o que eu ousaria aludir 
musicalmente como medicina “especulativa” e medicina “prática” somente 
acomodou-se academicamente no século XIX. Antes de alçar a posição de 
“prima dona”[sic] da medicina moderna e ser reconhecido entre os pares 
acadêmicos, o cirurgião [...] atravessou alguns séculos de menos-valia, 
numa história semelhante à dos instrumentistas, cantores e outras categorias 
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que expressam seu conhecimento através da “manualidade.” (BORÉM, 
1997, p. 2) 

Evidenciei em primeira mão a força estruturadora da pós-graduação sobre 

a graduação quando me encontrei em uma discussão entre colegas professores do 

departamento vocal da EM-UFRJ. Quando foi sugerido que deveríamos incluir uma 

parte escrita obrigatória para o recital de formatura, pois isso ajudaria nossos alunos a 

desenvolverem competências de pesquisa que os auxiliaria em uma eventual pós-

graduação, me vi em uma posição um tanto conservadora de defender que as 

competências que me tocam como professor de canto passam longe de ensinar meus 

alunos a escreverem algo parecido com um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). O 

curso de canto da UFRJ exige a apresentação de um recital de formatura com banca o 

que, ao meu ver, está diretamente alinhado aos interesses e deveres tanto dos alunos 

quanto dos professores. Aquilo que me orienta como professor de canto é minha 

obrigação de ajudar meus alunos a se desenvolverem técnica e musicalmente. Esta 

prática, como vimos no segundo capítulo, requer alto grau de especialização, aquisição 

de inúmeras competências, comprometimento total e o desenvolvimento de 

sensibilidades que os quatro anos de curso mal conseguem dar conta. Existem outras 

aulas dentro da grade curricular do bacharelado em música que seriam mais 

apropriadas para desenvolver a prática da escrita e da pesquisa.  

No entanto, a pesquisa é intrínseca ao estudo prático da música. A 

preparação de uma apresentação de alta qualidade (e aqui enfatizamos a importância 

dessas palavras) engloba vários aspectos similares a uma pesquisa acadêmica. Um 

músico de formação sólida se apresenta em público apenas após ter realizado um 

trabalho de profundidade a respeito de uma série de questões sobre as obras a serem 

executadas: história, estilo, abordagens técnicas e musicais entre outras. Mais uma vez 

encontramos pensamento parecido em Aquino (2003) que afirma que 

[…] a execução de um concerto ou recital, como ato de recriação da 
partitura, demanda um longo período de preparação. Infelizmente, para os 
leigos, a atuação do músico no palco nem sempre transmite esta ideia. No 
entanto, reflexão, análise, pesquisa musicológica, além, obviamente, do 
estudo dos problemas técnicos inerentes a cada instrumento, são etapas 
essenciais para se alcançar o nível de excelência artística. Paralelo ao que 
ocorre nos projetos de pesquisa, o produto final da produção artística está 
diretamente relacionado ao nível e aprofundamento das análises, bem como 
dos estudos previamente realizados. Obviamente, uma pesquisa 
desenvolvida de forma superficial, ou seja, sem o devido aprofundamento, 
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embasamento ou rigor científico, produzirá resultados inexpressivos. 
(AQUINO, 2003, p. 104) 

Borém nos lembra que “publicar” é, literalmente, tornar público, “como 

num artigo que chega ao leitor, um recital pode levar meses para ser preparado antes 

de tornar-se público.” (BORÉM, 1997, p. 8). Assim não há, em sua essência, uma 

diferença substantiva entre o trabalho investido na produção artística de qualidade e na 

produção acadêmica de qualidade.41 Ao contrário da pesquisa acadêmica, no entanto, 

a produção artística não necessariamente leva a uma construção do conhecimento sob 

os parâmetros definidos pelo mundo acadêmico. Nem poderia. São linguagens distintas 

com finalidades distintas, uma tão válida quanto a outra e de igual vitalidade para a 

sociedade. 

Acredito, por experiência própria como aluno e professor, que os alunos 

que entram na universidade para um bacharelado em música na habilidade canto 

procuram um professor que seja capaz de fazê-los se sentirem cada vez mais seguros 

de sua prática e que os ajude a adquirir ferramentas necessárias para um 

desenvolvimento contínuo e duradouro.  

Partimos do pressuposto de que o ingresso na universidade é visto como 

uma estratégia para, principalmente, desenvolver habilidades que permitirão aos seus 

egressos inserirem-se no seu campo de trabalho. O objetivo principal do ensino 

superior para os alunos passa a ser a aquisição de habilidades que, no seu entender, 

permitirão acesso ao campo da música.  

Muito foi, e continua sendo publicado criticando o ensino da performance 

musical no ensino superior, essencialmente o papel do bacharelado. Do Couto (2014) 

nos lembra que  

As antigas metodologias que se preocupavam em formar o músico 
completo, através de tratados elaborados com o intuito de capacitar o 
músico a realizar diferentes habilidades, tais como tocar de ouvido, domínio 
de leitura de notação tradicional e cifrada, harmonização, improvisação, 
transposição, análise, tocar solo e também em conjunto, vão sendo 
substituídas por metodologias que priorizam apenas duas: domínio de 
técnica e de leitura tradicional, visando estritamente a formação do solista. 
Esse é modelo de ensino que continua arraigado na grande maioria dos 
Conservatórios brasileiros, e sua extensão adentra o nível superior de 

                                                
41 Para uma discussão a respeito do que configura pesquisa na arte, ver Zamboni (2012) 
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ensino, principalmente nos cursos de Bacharelado. (DO COUTO, 2014, p: 
241) 

Borém (1997, p. 5) acredita que “as críticas de que o ensino da performance 

musical carece de bases fundamentadas podem ter origem no modelo essencialmente 

prático dos conservatórios, ou ainda, na arrogância que às vezes ronda o 

academicismo.” Assim, a maneira que a música é ensinada no ensino superior é 

amplamente criticada ao mesmo tempo em que é mantida, mesmo após décadas de 

discussão. Talvez haja uma incompatibilidade fundamental entre o método científico 

que o academicismo há muito adotou como procedimento padrão e os métodos 

próprios que são, por necessidade, menos científicos adotados no ensino de 

instrumentos e canto.  

Existe um descompasso na educação musical no ensino superior. Nas 

palavras de Nogueira (1997, p. 22) “as distinções de orientação político-cultural e de 

qualidade do ensino geraram um foço sem ponte entre o ensino musical de 3o e 4o 

graus” e é importante entendermos por que ele acontece para entendermos o contexto 

educacional em que o aluno de bacharelado de música está inserido. 

Esse “fosso sem ponte” é resultado de um conflito que se dá no interior da 

própria universidade, produto de uma interseção de estruturas diferentes, direcionadas 

para campos diferentes. No intuito de enxergar melhor essa estrutura e entender como 

os egressos agem sob sua influência, utilizaremos ferramentas da sociologia de Pierre 

Bourdieu, um dos sociólogos mais importantes do século XX. 

3.1 Uma Teoria Social 

Os conceitos de habitus e campo, e como eles se articulam entre si, são a 

base de uma metodologia de análise social denominada por seu próprio autor como 

“estruturalismo genético.” Com uma formação intelectual ampla e erudita Pierre 

Bourdieu utiliza-se de teorias de vários campos das ciências sociais para criar seu 

próprio método de análise social.  

Do estruturalismo mantém a ideia central de que o sujeito não é livre de 

um sistema (estrutura) no qual é inserido, sendo todas suas ações e decisões sujeitas a 

forças estruturais. Da fenomenologia ele inclui, mais pertinentemente, a ideia de que 

são os agentes sociais que constroem sua realidade social, mas nunca independente de 
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uma estrutura existente. Para Bourdieu as estruturas existem, mas essas estão em 

constante estruturação através da ação dos agentes que, por sua vez, agem sob 

influência de uma estrutura. Em sua rejeição do individualismo metodológico ele 

discorda da ideia de que o fato social é unicamente o produto de ações individuais e 

que a racionalidade dos atores é capaz de explicar essas ações. Para ele a formação das 

ideias “é tributária das suas condições de produção. [...] Os atos e os pensamentos dos 

agentes se dão sob ‘constrangimentos estruturais’” (THIRY-CHERQUES, 2006, p. 

30). Do marxismo ele adota as ideias da luta pela dominação e da consciência de classe 

e, de vital importância para sua própria teoria, o fato de que a dominação se manifesta 

sempre através de violência, seja ela física ou simbólica. 

A existência de estruturas objetivas, que podem ser analisadas 

empiricamente, são produtos de uma gênese social dos esquemas de percepção, 

pensamento e ação. Assim essa análise empírica é sistêmica e 

Deriva do princípio de que a dinâmica social se dá no interior de um campo, 
um segmento social, cujos agentes, indivíduos e grupos tem disposições 
específicas, a que ele denomina habitus. O campo é delimitado pelos 
valores ou formas de capital que lhe dão sustentação. A dinâmica social no 
interior de cada campo é regida pelas lutas em que os agentes procuram 
manter ou alterar as relações de força e a distribuição das formas de capital 
específico. Nessas lutas são levadas a efeito estratégias não conscientes, que 
se fundam no habitus individual e dos grupos em conflito. Os determinantes 
das condutas individual e coletiva são as posições particulares de todo 
agente na estrutura de relações. De forma que, em cada campo, o habitus 
socialmente constituído por embates entre indivíduos e grupos, determina 
as posições e o conjunto de posições determina o habitus. (THIRY-
CHERQUES, 2006, p. 31) 

O conceito de habitus remonta a Aristóteles e tem uma longa história nas 

ciências sociais. O termo foi aproveitado por Bourdieu e hoje tem sua definição 

associada ao uso dado pelo sociólogo francês. O conceito parte da ideia de que sujeitos 

sociais não são espíritos instantâneos, não se formam do nada, não são incorporados 

sem uma história, tanto individual quanto coletiva. Na elaboração de Bourdieu isso 

quer dizer que os agentes, termo usado por Bourdieu por acreditar que indivíduos 

atuam de maneira consciente, são um somatório de tudo aquilo que viveram até então, 

que eles são produtos de  

uma história individual, de uma educação associada a determinado meio, 
além de serem o produto de uma história coletiva, e que em particular as 
categorias de pensamento, as categorias do juízo, os esquemas de 
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percepção, os sistemas de valores etc. são o produto da incorporação de 
estruturas sociais. (BOURDIEU; CHARTIER, 2012, p. 58) 

Habitus é um sistema de disposições, modos de perceber, sentir, de fazer, 

de pensar, que nos levam a agir de determinada forma em uma circunstância dada. 

Essas disposições podem ser fracas ou fortes e são adquiridas pela interiorização de 

estruturas sociais. Elas se tornam tão internalizadas que geralmente ignoramos que 

existem. São essas disposições, sempre flexíveis e adaptáveis, que nos permitem agir 

sem pensar, de maneira que percebemos ação como “natural” em determinado meio. 

Ele é também adquirido por aprendizagem explícita e “trata-se de um sistema aberto 

de disposições que estará submetido constantemente a experiências e, desse modo, 

transformado por essas experiências” (BOURDIEU; CHARTIER, 2012, p. 62). 

É fundamental a compreensão de que os habitus são estruturas (disposições 

interiorizadas duráveis) estruturantes (geradoras de práticas e representações). Ou, 

colocado de outra maneira: o habitus constitui a situação e a situação constitui o 

habitus, mas é apenas na relação com determinada situação que o habitus produz algo. 

“Ele é como uma mola, mas é necessário um desencadeador; e, dependendo da 

situação, ele pode fazer coisas opostas.” (BOURDIEU; CHARTIER, 2012, p. 62). O 

habitus não gera uma ação em um vácuo, mas dentro de contexto social, um campo. 

Esse campo é um espaço de relações sociais objetivas que possui uma 

lógica própria e distinta daquela que rege outros campos. Todo campo é determinado 

pelos interesses específicos, investimentos econômicos e psicológicos que ele demanda 

de agentes dotados de um habitus e das instituições nele inseridas. (THIRY-

CHERQUES, 2006, p. 36) É importante compreender que os campos se inter-

relacionam e não existem em completa independência, não operam em um vácuo. 

Segundo Bourdieu “o grau de autonomia do campo (e com isso, o estado das relações 

de força que aí se instauram) varia consideravelmente segundo as épocas e segundo as 

tradições nacionais” (BOURDIEU, 1996a, p. 250). Assim, o campo do poder age como 

um meta-campo que regula todos os outros campos com maior ou menor impacto, 

dependendo do momento histórico.  

A questão de fronteiras é fundamental para a definição de um campo. 

Segundo Bourdieu, 

Uma das propriedades mais características de um campo é o grau no qual 
seus limites dinâmicos, que se estendem tão longe quanto se estende o poder 
de seus efeitos, são convertidos em uma fronteira jurídica, protegida por um 
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direito de entrada explicitamente codificado, tal como a posse de títulos 
escolares, o êxito em um concurso etc., ou por medidas de exclusão e de 
discriminação tais como as leis que visam assegurar um numerus clausus. 
(BOURDIEU, 1996b, p. 256) 

Quanto mais codificada for a entrada em um campo, maior a existência de 

regras explícitas do jogo e um consenso mínimo sobre essas regras. Em oposição, 

quanto menor a codificação de entrada no campo, menos explícitas se tornam as regras 

e menor o consenso sobre quais são essas regras. De extrema pertinência para esta 

pesquisa Bourdieu diz que  

os campos literário ou artístico caracterizam-se, à diferença notadamente do 
campo universitário, por um baixíssimo grau de codificação e, ao mesmo 
tempo, pela extrema permeabilidade de suas fronteiras e a extrema 
diversidade da definição dos postos que oferecem e dos princípios de 
legitimidade que aí se defrontam: a análise das propriedades dos agentes 
atesta que eles não exigem o capital econômico, nem o capital escolar no 
mesmo grau que o campo universitário ou mesmo setores do campo do 
poder tais como a alta função pública. (BOURDIEU, 1996a, p. 256) 

Cada campo cria seu próprio objeto e sua própria maneira de compreendê-

lo. Por isso, podemos afirmar que, embora campos diferentes tenham propriedades 

universais, eles apresentam características próprias. Além disso, cada campo 

desenvolve sua própria doxa, ou senso comum, e nomos, leis gerais que o governam. 

A doxa é aquilo sobre qual todo os agentes estão de acordo, aquilo que é tacitamente 

admitido como “sendo assim mesmo”: os sistemas de classificação, o que é interessante 

ou não, o que é demandado ou não (BOURDIEU, 1990). Já nomos são as leis sociais 

que regulam a prática, ou maneiras de fazer e perceber dentro de um determinado 

campo.  

O campo funciona tanto como um campo de forças no sentido de 

constranger os agentes nele envolvidos; e como um campo de lutas, onde os agentes 

atuam de acordo com suas posições relativas no campo de forças. As posições na 

estrutura do campo são, em parte, determinadas pelos seus ocupantes e correspondem 

a um estado dinâmico e mutável de relações de força. Essa luta pode conservar ou 

alterar a estrutura do próprio campo, dependendo dos embates entre os agentes 

(indivíduos e grupos). Esses agentes são dotados de “capital” que dará sustentação à 

sua posição e trajetória dentro do campo. Essa talvez seja a ideia mais bem difundida 

de todo trabalho de Bourdieu.  
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 Segundo o autor as relações objetivas dentro de determinado campo são 

ocupadas por agentes que possuem formas de capital que dão sustentação, ou não, ao 

seu posicionamento. Esse capital não é restrito ao capital econômico, embora esse 

também possa agir como indicador de posicionamento dentro de determinados campos. 

Bourdieu identifica outras duas formas de capital: cultural e social. O capital cultural 

pode ainda existir em três estados:  

1. Incorporado. Neste estado o capital cultural está diretamente relacionado à 

cultura e pressupõe incorporação ou um trabalho de inculcação e assimilação. 

A educação é uma manifestação do capital cultural. Ela tem um preço medido 

pelo tempo que deve ser pago pelo próprio usuário. É um investimento 

sobretudo de tempo sobre o desejo de conhecimento. 

2. Objetificado. Definido em sua relação com o capital cultural incorporado. São 

objetos transmissíveis na sua materialidade, mas que se tornam capital cultural 

apenas se vem com os meios de “consumir,” ou compreender, o que significam. 

Um quadro pode ser um objeto símbolo de capital econômico, mas também um 

símbolo de capital cultural se existir a possibilidade de sua apropriação direta 

ou através de uma proxy. 

3. Institucionalizado. É a objetificação do capital cultural através de qualificações 

acadêmicas ou institucionais. É o que diferencia o capital cultural de um 

autodidata do capital cultural de um indivíduo sancionado por qualificações 

garantidas legalmente.  

Já o capital social é a soma de recursos atuais ou potenciais relacionados a 

uma rede durável de relações de conhecimento mútuo. Em outras palavras, pertencer a 

um grupo. Pertencer a uma família, a um clube, a uma universidade são todas formas 

de capital social. O tamanho e qualidade dessas ligações torna o capital social maior 

ou menor para o seu detentor.  

É possível ainda converter um tipo de capital em outro se assim for do 

interesse do agente para melhor se posicionar. Com isso o capital econômico pode ser 

convertido em capital cultural através da “compra” de uma educação. Dentro do 

campo, a distribuição do capital é desigual e as posições dentro do campo dependem 

da “estrutura da distribuição das espécies de capital (ou de poder), cuja posse comanda 

a obtenção dos lucros específicos [...] postos em jogo no campo.” (BOURDIEU, 

1996b, p. 261) 
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É também necessário que os agentes no campo, incluindo aqueles que 

queiram participar dele, sintam que esse jogo valha a pena ser jogado. Para isso 

Bourdieu se utiliza do termo illusio. Embora pouco desenvolvido por ele mesmo, esse 

termo nos parece de importância ímpar para entender a agência dentro do campo. 

Illusio se refere “à crença coletiva no jogo e no valor sagrado de suas apostas” 

(BOURDIEU, 1996a, p. 260).  

Como vimos, cada campo produz seu próprio objeto. Segue então que  

cada campo produz sua forma específica de illusio no sentido de 
investimento no jogo que tira os agentes da indiferença e os inclina e dispõe 
a operar as distinções pertinentes do ponto de vista da lógica do campo, a 
distinguir o que é importante (“o que me importa”, interesse, por oposição 
“ao que me é igual, in-diferente). (BOURDIEU, 1996a, p. 258) 

Illusio é a ideia de que vale a pena “lutar” para se posicionar em 

determinado campo. É “dar importância a um jogo social, perceber que o que se passa 

aí é importante para os envolvidos, para os que estão nele. É reconhecer o jogo e 

reconhecer os alvos.” (BOURDIEU, 1996b, p. 139). O campo deve ser constituído por 

agentes que contínua e repetidamente acreditam que vale a pena participar de um jogo 

cujas fronteiras podem se reorganizar, mas cujo objeto se mantém relativamente 

estável.   

Utilizando as ferramentas do sociólogo francês Pierre Bourdieu, é possível 

entender como se relacionam a educação superior (o campo acadêmico) e o campo da 

produção artística, subcampo da música. Um olhar bourdiesiano nos ajudará a 

compreender questões importantes sobre a educação musical na universidade, os 

significados da educação superior para seus egressos e como eles se articulam com o 

campo da música. 

Assim, temos que definir algumas questões de ordem prática baseadas nos 

pressupostos teóricos acima. A principal questão é entender que estamos lidando com 

dois campos distintos quando falamos do ensino superior da música: um é o campo 

acadêmico, onde a instituição “universidade” está inserida. Segundo Bourdieu (1990, 

p.116), "a universidade também é o lugar de uma luta para saber quem, no interior 

desse universo socialmente mandatário para dizer a verdade sobre o mundo social (e 

sobre o mundo físico), está realmente (ou particularmente) fundamentado para dizer a 

verdade".  
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A universidade é um agente de alto grau de dominação dentro do campo 

acadêmico e chega a se confundir com o próprio campo através das práticas que 

orientam e ajudam a delinear o campo em si. De acordo com Bourdieu, nos campos de 

produção de bens simbólicos e culturais a forma específica do capital que move as lutas 

no interior do campo é o capital simbólico expresso em formas de reconhecimento, 

legitimidade e consagração, institucionalizadas ou não, que os diferentes agentes ou 

instituições conseguiram acumular no decorrer das lutas no interior do campo 

(Bourdieu, 1990).  O campo deve ser dotado de agentes de mesmo habitus que saibam 

conhecer e reconhecer as leis do jogo, os objetivos e que partilhem a mesma illusio 

responsável pela identificação do campo.  

O campo acadêmico é distinto do campo de produção artística (Bourdieu, 

2013) da qual o conservatório, como veremos, faz parte. Se o conservatório, em versão 

reestruturada de sua formulação original, continua existindo de alguma forma dentro 

do ensino superior, precisamos entender isso como fruto de decisões tomadas no campo 

do poder. Bourdieu (1996a, p. 245) é claro ao explicar que “em razão da hierarquia que 

se estabelece nas relações entre as diferentes espécies de capital e entre seus detentores, 

os campos de produção cultural ocupam uma posição dominada, temporalmente, no 

seio do campo do poder.” Assim, o conservatório está para o campo da música erudita 

como a universidade está para o campo acadêmico.  

3.2  O Conservatório 

A história de como o ensino da música chegou ao ensino superior no Brasil 

é de importância fundamental para entendermos de que maneira estruturas históricas 

se manifestam nas atuais instituições acadêmicas, como isso influencia seus alunos e 

de que forma elas agem no campo da produção artística.  

Embora o termo conservatório originalmente designasse instituições de 

caridade do século XV e XVI na Itália, onde a música era parte de um currículo 

destinado à educação de crianças desamparadas, o termo passou a ser comumente 

entendido como o lugar onde se aprendia música. Assim, o termo conservatório passou 

a designar uma instituição própria, consolidada gradualmente no decorrer dos séculos 

XVII e XVIII, onde o ensino da prática musical foi codificado e estruturado.  
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Com a fundação do Conservatório Superior de Música e Dança de Paris, 

em 1795, os moldes através dos quais esse ensino acontecia passaram a ser exportados 

para o resto do mundo. Primeiro, para países vizinhos na Europa e, mais tarde, para 

países sob sua influência, como as ex-colônias. Esse modelo de ensino musical visava, 

acima de tudo, a excelência técnica do instrumento e do canto, onde o mais importante 

era a qualidade da performance. Esse mesmo molde tende a manter a divisão entre o 

ensino teórico e o ensino prático, remetendo-nos a uma visão antiga sobre a formação 

do músico.  

Se, em um primeiro momento, o repertório estudado no conservatório 

ainda coincidia com a música de seu próprio período, com o decorrer do tempo, e à 

medida que o cânone das obras da música erudita foi sendo constituído através da 

interação entre vários agentes sociais,42 o repertório foi mudando e passou a refletir 

cada vez mais um passado musical progressivamente mais distante. Com isso, durante 

o século XX o conservatório foi cada vez mais priorizando uma cultura 

reconhecidamente europeia e de cunho eminentemente tecnicista.  

A separação entre o “fazer” musical e a pesquisa sobre música, seja essa 

de cunho teórico, científico, histórico ou antropológico, se manifesta muito cedo na 

história da música ocidental. A história nos mostra que uma semente gerou uma árvore 

com raiz única, cujo tronco bifurcado ora se aproxima, ora se afasta.  

Para os gregos, a palavra música continha dois sentidos: como ciência, 

manifestando-se no saber teórico dos sons e do sistema musical; e outro como um saber 

prático: tocar e cantar e o poder de expressão que emanava dessa prática. Havia uma 

preocupação em cultivar o tipo “correto” de música que servia para nortear o 

desenvolvimento moral e ético dos cidadãos. Autores da Grécia antiga apontam o uso 

benéfico de certos tipos de música na construção do próprio Estado.43   

Essa dualidade repercute através dos séculos pois a os fundamentos 

teórico-práticos da música ocidental nos foram legados pela cultura musical grega. 

Boethius (c.480-c.524), em seu De Institutione musica (Os Fundamentos da Música), 

foi responsável por transmitir as ideias sobre música dos gregos para a civilização 

ocidental, no qual o ensino musical fazia parte da estrutura curricular do Quadrivium, 

                                                
42 Para começar a entender como a cultura de massa influenciou e modificou o repertório dos concertos do século 
XIX, o artigo de William Weber (1977) é obrigatório.  
43 Platão em República (circa 380 a. C.) defende o uso da música e da ginástica na formação do caráter e da cidadania 
do homem grego. Aristóteles na sua Poética (330 a.C.) aponta para o poder da música sobre a vontade, caráter e 
conduta dos homens.   
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junto com aritmética, geometria e astronomia. Foi nesse período, segundo Esperidião 

(2011, p. 105) “que se solidificou a divisão entre o musicus, conhecedor dos saberes 

musicais acadêmicos e das leis matemáticas da música, e o cantor, responsável pela 

prática da música nos rituais cristãos.” O próprio Boethius ainda reforçou a divisão 

entre os praticantes da música de acordo com suas “especialidades”: I-teóricos: classe 

superior, dotada de inteligência; II- Compositores: classe média com algum 

discernimento e inteligência: III- Instrumentistas e cantores: classe inferior, ignorante. 

(BORÉM, 1997, p.3) A partir daqui a divisão entre a ciência e leis da música e o ato 

de praticar a música começariam a divergir de maneira mais acentuada.  

Durante o papado de Gregório, o Grande (c. 540-12/03/604), a Igreja 

Católica tentava impor a hegemonia e unidade da música cristã pela Europa. Para isso 

era necessário fornecer músicos capazes de um alto grau de execução musical. Essa 

tarefa recaiu para a comunidade beneditina, cujos mosteiros tornaram-se centros 

educacionais, onde a música era parte do currículo. A educação musical tinha como 

finalidade formar cantores com conhecimento específico do funcionamento do seu 

instrumento para atuar nos coros das igrejas. Essa educação musical era baseada na 

transmissão oral, na memorização e no virtuosismo, todos conceitos que vieram 

paulatinamente a ser incorporados no ensino da música até se tornarem definidores da 

prática corrente dos conservatórios do século XVII-XVIII. 

O desenvolvimento da história da música nos séculos subsequentes 

constantemente alterou o equilíbrio entre as percepções do que é ser músico perante as 

estruturas sociais estabelecidas nas diferentes épocas do mundo ocidental. Até o início 

do século XVIII a forte e direta ligação da música com sua função social tornava a 

diferenciação entre compositores e instrumentistas muito menos excludentes do que 

hoje a compreendemos. A partir de meados do século XIX, como reflexo da revolução 

industrial que precipitou a divisão do trabalho na sociedade, inaugura-se uma época de 

especialização que perdurará até os dias de hoje: compositores eram responsáveis por 

compor a música que seria tocada por instrumentistas.44 Os estudiosos e teóricos da 

música faziam parte de uma outra categoria de experts que não necessariamente 

participavam do “fazer” musical.  

                                                
44 Pode-se argumentar que é um reflexo da revolução industrial onde o maior de nível de especialização tornou-se 
não apenas necessário frente a crescente profissionalização dos grupos musicais, mas desejável do ponto de vista 
de uma filosofia capitalista cada vez mais dominante no mundo ocidental.  
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Esse pequeno e resumido preâmbulo histórico é importante para 

entendermos que a divisão entre o fazer musical e a música, como campo de pesquisa 

e pensamento, foram historicamente constituídos por questionamentos, objetivos e 

práticas distintas. Embora essas duas faces da música exerçam influência uma sobre a 

outra, a intensidade dessa influência é variável e depende do contexto histórico sob o 

qual ela age. Essas diferenças se manifestam também através da maneira que a música 

é ensinada, questão fundamental para essa tese.  

O atual estado da música como campo de produção artística é resultado de 

séculos de um longo processo histórico que, mais recentemente, busca uma maior 

integração entre essas facetas distintas. Mas não podemos ignorar a profundidade e o 

peso que séculos de história exercem sobre estruturas sociais, instituições e, sobretudo, 

o pensamento humano (ELIAS, 1993).  

Em 1980, a pesquisadora portuguesa Maria Augusta Barbosa, encarregada 

de elaborar um parecer a respeito de reformulação do ensino musical em Portugal, 

escreveu uma carta a várias instituições de ensino musical europeu em que colocava 

quatro perguntas: 	

1) As suas escolas superiores de música, conservatórios e academias 
musicais, nas quais se ensinam canto, composição, direção de orquestra e 
diferentes disciplinas instrumentais (p.e. piano, flauta, violino, etc.), 
costumam oferecer títulos universitários (Magister, Licenciado, Doutorado) 
àqueles que terminaram o estudo nessas matérias? 
2) Esses cursos são avaliados nos seus países como cursos universitários? 
3) Em que escolas ensina-se Musicologia com o objetivo de formar 
professores de escolas superiores e pesquisadores? Em conservatórios ou 
universidades? E em que disciplinas consiste em geral um tal ensino? 
4) No seu país a Musicologia é considerada ao mesmo nível da Filosofia, 
História, Linguística, Direito, Medicina, etc., ou simplesmente como a 
formação artística? (BISPO, 2014, on-line) 

Essas perguntas foram respondidas por instituições como a Universidade 

de Amsterdam, Universidade de Londres, Escola Superior de Música e Artes Plásticas 

de Viena, Universidade da Basiléia, Universidade de Oslo, Sorbonne, Conservatório 

Real de Bruxelas entre outras.  

As respostas às duas primeiras perguntas foram “não” por parte de todas as 

instituições consultadas. O ensino de música no conservatório ou institutos musicais 

visava exclusivamente à formação prática dos seus alunos. Apenas na Áustria as 

Escolas Superiores de Arte tinham equivalência universitária. Em alguns países, como 
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Inglaterra e Suécia, existia a possibilidade de um diploma universitário em música, mas 

explicitando que um título universitário é diferente de um diploma de conservatório e 

salientando, no caso inglês, que “seus diplomados são remunerados com salário igual 

ao dos graduados pelas universidades, que trabalham nas escolas de estado.” (BISPO, 

2014, on-line) 

Foi categoricamente confirmado que as pesquisas musicológicas 

pertenciam exclusivamente ao âmbito universitário. As instituições consultadas 

afirmaram que a musicologia, ou ciências musicais, eram consideradas um curso em 

nível de igualdade com outros, como filosofia, direito, história, etc. É possível perceber 

também que existe a tendência de que diplomas universitários formem professores para 

a universidade, ou seja, a pesquisa, enquanto o diploma de conservatório permite a 

atuação de professores para o ensino médio. 

O resumo que faz o então diretor do Conservatório Musical de Genebra é 

bastante esclarecedor ao afirmar que 

[...] o estudante que quer adquirir conhecimentos, se inscreve na 
universidade, aquele que quer adquirir um modo de expressão se inscreve 
no Conservatório. A passagem de uma instituição à outra é facilitada na 
medida do possível. Quanto aos títulos concedidos, se possuem caráter 
muito diferente, cada vez mais são considerados como equipolentes. 
(BISPO, 2014, on-line) 

Assim, a constituição de campos distintos, o musical e acadêmico, resultou 

em instituições específicas: o conservatório adere ao campo musical e a universidade, 

ao campo acadêmico. Grande parte do continente europeu ainda mantém essa divisão 

entre as instituições. Nas Américas, entretanto, o conservatório como instituição 

isolada e independente não conseguiu se estabelecer com raízes tão profundas e 

duradouras quanto na Europa.  

O embrião da formação universitária nos EUA se deu a partir da formação 

de colleges (faculdades) independentes. O entendimento sobre o que é a “sociedade” 

norte-americana foi construído de maneira objetiva e via na universidade uma 

ferramenta ao seu desenvolvimento e progresso. A ciência e a cultura na formação das 

universidades americanas tinham por objetivo a ação na vida social além muros das 

instituições (VASCONCELOS, 2007). Assim, a independência organizacional entre as 

faculdades é vista como um desenvolvimento de objetivos específicos entre a 

instituição e a parcela social com o qual ela interage. O modelo de conservatório foi 
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adaptado aos padrões institucionais vigentes no país e, mesmo quando eventualmente 

incorporados à universidade, não chegou a perder sua independência funcional, 

característica de todo o sistema norte-americano universitário.  

3.3  O Conservatório no Brasil 

O primeiro conservatório em solo brasileiro foi o Imperial Conservatório 

do Rio de Janeiro, criado em 1841.45 Essa instituição, e seu modo de funcionamento, 

serviu de molde para outras instituições do mesmo tipo no país (SILVA, 2007). Pereira 

(2012, p.44) qualifica que a importância do Imperial Conservatório não está apenas no 

“[...]fato de o conservatório ter instituído práticas que perdurariam até hoje, mas, antes, 

por institucionalizar e legitimar práticas de ensino de música que vinham sendo 

praticadas no Brasil desde os primeiros anos de sua colonização.”  

A primeira metade do século XX viu uma proliferação de conservatórios 

nas capitais e cidades onde a sociedade local tinha as “condições sócio-econômico-

culturais de produzir clientela interessada em arcar com seus custos e seus gastos” 

(FUCCI-AMATO, 2004, p. 42). O conservatório Carlos Gomes de Belém do Pará foi 

estabelecido em 1895; o conservatório Dramático e Musical de São Paulo foi fundado 

em 1906. O Quadro 2, abaixo, é uma amostra da abrangência da inserção do 

conservatório na primeira metade do século XX no país. 

 
Quadro 2: conservatórios brasileiros inaugurados na primeira metade do sec. XX. 

Instituição Localização  Inauguração 
Conservatório Mineiro de Música46  Belo Horizonte, MG 1925 
Conservatório de Pelotas47 Pelotas, RS 1918 
Conservatório Pernambucano de Música Recife, PE 1930 
Conservatório Brasileiro de Música48 Rio de Janeiro, RJ 1936 
Conservatório Carlos Gomes49 Campinas, SP 1938 
Conservatório Musical de São Carlos São Carlos, SP 1947 

                                                
45 Embora só entrasse em funcionamento em 1848. 
46 Atual Conservatório da Universidade Federal de Minas Gerais.  
47 Atual Conservatório da Universidade Federal de Pelotas. 
48 Originalmente chamado Conservatório Nacional de Música, sendo agora um Centro Universitário.  
49 Originalmente fundado como Escola de Música em 1927 passou a ser reconhecido pelo estado de São Paulo como 
conservatório em 1938. 
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Instituição Localização  Inauguração 
Instituto de Belas Artes do Rio Grande 
do Sul50 

Porto Alegre, RS 1908 

Fonte: elaboração própria a partir da informação contida nos sítios das próprias instituições 

 

Não podemos ainda deixar de mencionar os Conservatórios Estaduais de 

Música de Minas Gerais que, começando na década de 50 do século passado, 

constituem hoje uma rede de 12 conservatórios públicos espalhados pelo interior do 

estado; e o Conservatório de Tatuí, estabelecido no interior de São Paulo em 1954. 

Fucci-Amato (2012, p. 27), ao descrever as diferenças entre o ensino no 

conservatório nas capitais e no interior, relata que 

Em geral, os conservatórios procuravam manter um rigor no treinamento 
técnico que ofereciam; porém, se na capital era possível encontrar 
verdadeiros aspirantes à carreira de intérprete, fora dos grandes centros 
artísticos a principal clientela era outra. Se desde a Colônia grandes 
fazendeiros contratavam professores europeus para doutrinar musicalmente 
suas filhas, foi também às moças de “boa família” que os conservatórios se 
dirigiram. 

Não obstante as mudanças sociais que ocorreram no país, que certamente 

influenciaram o tipo de alunos que ingressavam no conservatório, o fato é que esse 

modelo de instituição foi capaz de manter uma estrutura de ensino musical operante e 

estável, ao mesmo tempo em que o ensino musical nas escolas públicas e privadas 

sofria mudanças radicais e periódicas de filosofia e pedagogia, até ser efetivamente 

abandonado por completo pela Lei n.º 5.692 de 1971 (BRASIL, 1971). Através dessa 

lei, a música no ensino básico, antes tratada como educação musical, foi relegada a 

uma das quatro áreas (música, artes plásticas, artes cênicas e dança) a serem agrupadas 

dentro da alcunha de “educação artística.” Seu conteúdo ficava a critério de cada escola 

e foi efetivamente esvaziado. 

Os conservatórios visavam o ensino da prática musical, o fazer musical. 

Seu objetivo era formar músicos práticos, que constituíam a mão de obra necessária 

para as orquestras e conjuntos musicais existentes na época e que também atuavam no 

ensino do próprio instrumento. Era essencialmente uma instituição que se 

retroalimentava do ponto de vista pedagógico: alunos formados através do 

conservatório eram, eventualmente, contratados para lecionar nos mesmos. De tal 

                                                
50  Originalmente faziam parte do Instituto o Conservatório de Música e a Escola de Artes. Hoje é parte da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul   



88 

maneira o habitus inscrito nos agentes que passam por essa instituição se fortalece e se 

propaga. Sua estrutura se torna estruturante e o habitus se fortalece.   

Uma consequência fundamental para o ensino superior da música, como 

veremos, reside na importância estruturadora desses estabelecimentos com relação à 

ordenação e organização do estudo de música, métodos de ensino e avaliação e do 

controle do tempo (FUCCI-AMATO, 2007). O tipo de música (erudito), o repertório 

(música europeia entre os séc. XVIII e XIX), a pedagogia instrumental (aulas 

individuais no estilo mestre/aprendiz) e a própria sensibilidade musical foram 

elementos estruturantes contidos no âmago do modelo conservatorial que 

direcionavam, e ainda direcionam, a pedagogia instrumental no Brasil. Pereira (2012) 

enfatiza esse aspecto do conservatório como direcionador da sensibilidade musical 

quando declara que é possível observar 

portanto, a atuação das instituições de ensino musical como formadoras de 
gosto, um gosto ligado à elite dominante e que conferia status a quem o 
cultivava. No caso do Conservatório de São Paulo, cristalizava-se a estética 
dominante da música erudita europeia e, no Instituto Nacional de Música, 
acrescia-se a esta estética, as tendências modernistas brasileiras, também 
eruditas. (PEREIRA, 2012, p. 52) 

Assim, estando estabelecido o conservatório como loco operandi de um 

habitus ligado ao conservatório, responsável por estruturar o ensino direcionado à 

prática musical no país, é natural, de acordo com Bourdieu, que esse modelo tenda à 

sua própria conservação. Clarificando esse ponto, Thiry-Cherques (2006, p.31) nos 

lembra que “a reciprocidade da relação (entre campo e habitus) estabelece um 

movimento perpétuo, um sistema generativo autocondicionando o habitus, que busca 

permanentemente se reequilibrar, que tende a se regenerar, a se reproduzir.”  

Assim, quando o Instituto Nacional de Música (antigo Conservatório de 

Música do Rio de Janeiro) é incorporado à Universidade do Rio de Janeiro em 1931 

com a reforma Francisco Campos do ensino superior (decreto n.º 19.852/1931), 

Luciano Gallet (1893-1931), diretor do instituto na época, é frustrado em sua tentativa 

de implementar uma reforma curricular. A maioria dos professores membros da 

congregação achava mais importante que os alunos se concentrassem na aprendizagem 

do instrumento (BRUM, 2007, p. 5) do que gastassem tempo em se tornarem mais bem 

instruídos intelectualmente. 
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A reforma Francisco Campos, no entanto, foi responsável por estruturar o 

curso no Instituto de Música em três graus de ensino: Fundamental, Geral e Superior 

(Art. 251). Além disso o Art. 252 explicita que: 

O curso fundamental é preparatório do Curso Geral, que tem como objetivo 
formar, principalmente, instrumentistas profissionais de orquestras e 
coristas: e o Curso Superior, instrumentistas e cantores (professores), 
compositores e regentes (maestros) e virtuoses. (BRASIL, 1931, on-line) 

Para o estudo da música no país essa lei foi de importância fundamental, 

pois inseriu a música efetivamente no âmbito da universidade, com direito a um 

diploma universitário. Mesmo assim a “formação continuou com um currículo muito 

próximo à formação do músico instrumentista e do compositor” (ESPERIDIÃO, 2011, 

p. 109) em pouco, ou nada, alterando o objetivo principal do curso: formar o músico 

profissional.  

 A lei ainda especifica de que maneira o diploma poderá ser usado após 

completado o curso superior: 

Art. 273 a habilitação no Curso Superior de Canto e Instrumento dá direito 
ao diploma de Professor, e no de Composição e Regência, em (sic.) de 
Maestro. 
Art. 274. Os diplomas conferidos pelo Instituto, acrescidos das exigências 
determinadas no Regulamento, asseguram preferência, em igualdade de 
condições, para o provimento nos cargos do magistério e são títulos que 
habilitam, legalmente, ao exercício do professorado particular. (Brasil, 
1931, on-line) 

Podemos notar que, de acordo com essa nova lei, quem ingressa no curso 

superior é a figura do músico professor: um indivíduo com formação prática, erudita e 

cujo domínio técnico do seu instrumento o tornava professor do mesmo (PEREIRA, 

2012, p. 63). Também começa aqui a necessidade de diplomação para o magistério da 

música no ensino superior, mas em momento algum esse fato altera a dinâmica 

pedagógica instituída entre o professor de instrumento/canto e seus alunos.  

O Conservatório Dramático Musical de São Paulo tinha como uma de suas 

finalidades a sistematização do ensino musical da cidade. O influxo de imigrantes 

europeus com formação musical, aliado ao enriquecimento do estado devido à indústria 

cafeeira e o crescente processo de industrialização tornou a capital um importante polo 

de música. A cidade necessitava de uma escola de música capaz de fornecer a mão de 

obra necessária para o campo musical profissional e para o consumo particular de uma 
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fatia da sociedade. Mesmo com a inclusão da disciplina pedagogia no currículo do 

Curso de Magistério Musical, o currículo de formação de professores manteve o 

modelo conservatorial (ESPERIDIÃO, 2011 p.109). 

O Conservatório Mineiro de Música estabeleceu em seu Regulamento 

Provisório que seu objetivo seria  

 [...] ministrar a instrução musical em todos os seus ramos, formando 
professores de música, de instrumentos e de canto, compositores regentes 
de orquestra.” [...] e determinava que enquanto não fosse expedido o 
regulamento definitivo a ser discutido no Congresso Mineiro, a Instituição 
deveria se reger pelas normas do Instituto Nacional de Música do Rio de 
Janeiro[...]. (REIS, 1993, p. 2) 

3.4  O Conservatório no ensino superior 

As bases do ensino no nível de graduação que hoje encontramos na maioria 

das escolas ou departamentos de música universitários têm raízes fortemente plantadas 

em um modelo, ou forma, que outros estudos identificaram como “conservatorial” 

(VIEIRA, 2004; JARDIM, 2008). Isso porque a música na universidade brasileira não 

se constituiu como fruto de um processo autóctone, mas sim como resultado de um 

processo histórico iniciado nos conservatórios de música. Em algumas das mais 

conceituadas universidades brasileiras os cursos de música são resultado de uma 

incorporação51 de conservatórios já existentes: a Escola de Música da UFRJ, a Escola 

de Música da UFMG, o curso de música do Centro de Artes da Universidade Federal 

de Pelotas, o Instituto de Artes da UNESP, para citar apenas alguns.  

Os conservatórios criados no Brasil, como vimos, foram baseados no 

modelo europeu e seguiram os mesmos padrões de ensino e pedagogias que priorizam 

a prática da música (o “fazer” musical). O domínio técnico do instrumento/canto era o 

objetivo principal, e a pedagogia vigente nessas instituições foi desenvolvida com o 

intuito de potencializar esse resultado baseado em práticas já existentes. Podemos 

compreender que no modelo conservatorial o aprendizado apresenta as seguintes 

características: 

-[...] Ensino aos moldes do ofício medieval - o professor entendido, portanto 
como mestre de oficio, exímio conhecedor de sua arte: 

                                                
51 Tecnicamente, uma federalização. 



91 

-[...] O músico professor como objetivo final do processo educativo (artista 
que, por dominar a prática de sua arte, torna-se o mais indicado para ensiná-
la); 
-[...] Individualismo no processo de ensino: principio da aula individual 
com toda a progressão do conhecimento, técnica ou teórica, girando em 
torno da condição individual; a existência de um programa fixo de estudos, 
exercícios e peças (orientados do simples para o complexo) considerados 
de aprendizado obrigatório, estabelecidos como meta a ser alcançada; 
-[...] Poder concentrado nas mãos do professor - apesar da distribuição dos 
conteúdos do programa se dar de acordo com o desenvolvimento individual 
do aluno, quem decide sobre este desenvolvimento individual é o professor; 
-[...] Música erudita ocidental como conhecimento oficial; a supremacia 
absoluta da música notada - abstração musical. (PEREIRA, 2014, p. 93) 

Esse modelo conservatorial foi consequentemente levado para dentro da 

universidade onde permanece arraigado até os dias de hoje. Mesmo que a graduação 

em licenciatura e bacharelado tenham objetivos diferentes, ambas compartilham 

disciplinas e professores em comum. Embora o ensino da música popular no Brasil 

tenha lentamente ganhado espaço dentro da universidade, a maioria dos cursos de 

bacharelado é direcionada para o ensino da música erudita. 

Pereira (2012), em sua tese de doutorado, identifica o que ele chama de 

habitus conservatorial. Através de uma análise dos projetos pedagógicos de quatro 

diferentes cursos de licenciatura em música, o autor chega à conclusão de que a 

estrutura estruturante do conservatório está inscrita nas práticas adotadas pelas 

universidades. Esse habitus se caracteriza pela interiorização de todas as características 

supracitadas e que “ao ser incorporada nos agentes, esta ideologia cria disposições que 

orientam as práticas, as percepções e os significados musicais” (PEREIRA, 2012, p, 

94). O autor ainda defende a tese, com a qual concordamos, de que esse habitus 

conservatorial é próprio do campo artístico musical e está  

transposto (convertido) ao campo educativo na inter-relação estabelecida 
entre esses dois campos. [...] assim, as instituições de ensino musical - como 
resultado da história iniciada pelos conservatórios - poderiam ser 
entendidas como opus operatum: campo de disputas que tem no habitus 
conservatorial o seu modus operandi. (PEREIRA, 2012, p. 94) 

Como vimos, o habitus é historicamente construído ao longo do tempo nas 

diferentes comunidades humanas para depois se tornar um elemento “natural” na 

vivência. Nas palavras de Bourdieu,  

o habitus é história feita natureza, isto é, negada enquanto tal porque 
realizada numa segunda natureza. Com efeito, o “inconsciente” não é mais 
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que o esquecimento da história que a própria história produz ao incorporar 
as estruturas objetivas que ela produz nessas quase naturezas que são os 
habitus. (BOURDIEU, 1994, p. 65). 

A história, e prática, do conservatório é contada e recontada por cada 

agente que passa por ele e que então o carrega no seu interior. Sendo dotada de uma 

história e estrutura próprias, esse habitus conservatorial é estruturante do ensino 

superior em música. Segundo Pereira a noção de Bourdieu a respeito de habitus é 

importante a atual configuração do ensino superior da música pois 

[...] a noção de habitus confere uma interpretação mais dinâmica à 
compreensão das práticas conservatoriais. A compreensão dessas práticas 
como um modelo reproduzido ad eternum não parece satisfatória, pois 
engessa-se num mecanismo reprodutivista e determinista. O “modelo 
conservatorial” é entendido como algo sólido, acabado, enquanto que o 
habitus indica que estas práticas são constantemente reproduzidas, 
atualizadas, e estas recriações das práticas se dão sempre a partir de uma 
matriz durável, que não é estática. 
[...]o conservatório não está sendo reproduzido, mas, tem orientado a 
construção curricular e suas propostas de reação a ele. (PEREIRA, 2012, p. 
151) 

Do Couto (2014) observa, corretamente, que o que costuma variar no 

ensino de música das diferentes universidades brasileiras são os nomes de disciplinas, 

a organização da grade curricular e o tempo de integralização do curso, mas não os 

propósitos, repertórios e filosofias.  

Isso é confirmado de maneira categórica por Cerqueira (2013), ao discorrer 

sobre a implementação do curso de bacharelado na Universidade Federal do Maranhão 

em 2014. O autor afirma que, embora os cursos de bacharelado no país possuam mais 

de cinquenta anos, mesmo 

aqueles que se propuseram a reformar seus projetos pedagógicos, não 
conseguiram se libertar totalmente de algumas características tradicionais. 
Por mais que o corpo docente se empenhe em adotar novas estratégias 
didáticas, mudanças culturais e sociais vêm acontecendo a velocidades cada 
vez maiores, requerendo atualização e responsabilidade daqueles que 
promovem as adequações, sob o risco de descaracterizar a identidade da 
formação musical. Neste contexto, observam-se diversas críticas 
direcionadas ao Bacharelado em Música, entretanto, muito raramente se 
oferecem ideias ou propostas que possam contribuir para a atualização deste 
tipo de formação musical. (CERQUEIRA, 2013, on-line) 
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3.5  Intersecção de Campos 

O que podemos vislumbrar aqui, e que talvez seja o cerne de décadas de 

argumentos, revisões curriculares e insatisfações institucionais internas, é que, uma vez 

que o conservatório, ou pelo menos o habitus conservatorial, passou para dentro da 

universidade, ele teve que confrontar agentes dotados de um habitus distinto: o campo 

acadêmico. Esse campo, como todos, é dotado de uma illusio, doxa e nomos 

específicos. Agentes dotados de habitus conservatorial agora estão inseridos em um 

campo que melhor se articula com o habitus acadêmico inscrito em outros agentes na 

própria instituição universitária. É inevitável que tenhamos uma luta por posições 

dentro do campo. De acordo com Bourdieu “um habitus não depende apenas de sua 

natureza intrínseca, mas do lugar em que ele se exerce: e, se o campo é outro, o mesmo 

habitus produz efeitos diferentes.” (BOURDIEU e CHARTIER, 2012 p. 65) Assim, 

quando Barbeitas diz que  

historicamente [...] o processo de integração da Música à Universidade em 
nosso país sempre acendeu resistências as mais diversas e, pode-se dizer, 
os seus efeitos ainda não foram plenamente assumidos pelas partes 
envolvidas: nem a Universidade adaptou-se bem às muitas especificidades 
que a música tem em relação às demais áreas do conhecimento, nem 
tampouco a Música integrou-se à Universidade em todos seus aspectos 
(BARBEITAS, 2002, p.76) 

o autor está se referindo, de maneira indireta, a uma luta de forças transposta para o 

campo acadêmico. Nessa disputa, como em qualquer outro campo, os agentes que têm 

posição dominante tentarão, ao máximo, manter sua posição através da utilização de 

seu conhecimento funcional do campo. Por isso Reis (2014), também utilizando 

ferramentas bourdiesianas, afirma que  

Há que se ressaltar que o que entendemos hoje por campo acadêmico 
musical caracteriza-se por lutas concorrenciais que consideram tanto 
valores do campo artístico, quanto valores do campo acadêmico, 
propriamente dito. Isso significa que o campo que pretendo descrever (e 
consequentemente o mesmo ocorre com o subcampo da formação 
pianística) se inclina ora em direção à sua vocação “artística”, ora em 
direção à sua vocação “acadêmica” (REIS, 2014, p. 20) 

Essa disputa entre agentes de habitus diferentes no mesmo campo pode ser 

historicamente observada nas tentativas de reformas curriculares. Estando assim 

estabelecido o conservatório como loco operandi do habitus conservatorial, 
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responsável por estruturar o ensino direcionado à prática musical no país, é natural, de 

acordo com Bourdieu, que esse modelo tende à sua própria conservação. Voltamos a 

nos referir à tentativa de reforma curricular do Instituto Nacional de Música na época 

da reforma Francisco Campos como um exemplo dessa forma de disputa.  

Em um exemplo mais recente podemos entender a desigualdade entre 

carreiras similares no Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP) como uma manifestação desse embate entre campos distintos. Arruda 

(2012) analisa as relações de trabalho dos professores artistas na UNICAMP e percebe 

uma desvalorização de professores nas artes contratados sem titulação acadêmica. A 

UNICAMP criou uma carreira distinta como maneira de acomodar parte do corpo 

docente contratado por notório saber: o Magistério Artístico. Dessa maneira, parte dos 

docentes sem titulação de mestre ou doutor poderiam permanecer ativos como 

professores dentro do IA. No entanto, a maior parte dos professores da UNICAMP é 

contratada dentro da carreira de Magistério Superior, que exige concurso público e 

titulação de doutor. Segundo a pesquisadora 

os professores das duas carreiras continuaram atuando no mesmo espaço, 
realizando praticamente as mesmas atividades de antes: produzir 
conhecimento em arte e transmiti-lo aos estudantes. No entanto, sob vários 
aspectos, o Magistério Artístico apresenta diferenças relevantes, quando 
comparado ao Magistério Superior, carreira comum à maioria dos docentes 
da Universidade […] Em primeiro lugar, o Magistério Artístico constitui-
se de um número maior de níveis a serem galgados para sua progressão, e 
os salários percebidos são menores que os salários do Magistério Superior. 
A ausência de titulação acadêmica de alguns professores também implica 
problemas de ordem administrativa na Universidade: alguns dos cargos de 
chefia, como, por exemplo, a chefia de departamento e as coordenações de 
graduação, somente podem ser assumidos por docentes que possuam o 
título de doutor. (ARRUDA, 2012, p. 99) 

Assim, o que vemos nesse exemplo é a hegemonia institucional do campo 

acadêmico sobre o campo artístico mesmo quando, em teoria, esses professores 

contratados no regime de MA deveriam ter condições de igualdade frente aos seus 

pares.  

Freire (2010) analisa o currículo do bacharelado em música da EM-UFRJ 

e tece inúmeras reflexões sobre uma nova maneira de se pensar sobre a educação 

musical no nível superior. Partindo da crítica ao atual sistema, ela afirma que 

a prática das escolas de música é descontextualizada e alienante, centrada 
em técnicas e estéticas obsoletas. [...] Excluem a reflexão crítica e a 
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concepção de música como saber, deixando de processar valores atuais, seja 
para preservá-los, seja para transmudá-los. (FREIRE, 2010, p.179)  

No entanto, assim como outros autores críticos do atual modelo, a autora 

ignora, ou releva, o fato de que, para que se possam mudar os princípios do 

bacharelado, é necessário levar em conta tanto as expectativas e funcionamento do 

campo artístico assim como o nível do aluno ingressante. Muitos dos trabalhos partem 

do pressuposto que exista verdadeiramente uma massa crítica de alunos educados 

musicalmente que poderiam iniciar o ensino terciário de música em um plano já muito 

mais avançado do que aquele que a realidade nos mostra historicamente.  

A falta de políticas educacionais relativas à música no ensino básico faz 

com que o aluno ingressante no ensino terciário seja muito menos preparado que o 

desejado. Não foram encontrados estudos específicos sobre a educação musical prévia 

dos alunos ingressantes nos bacharelados em instrumento e canto. Reis (2014), ao 

investigar o tipo de formação pianística pré-universitária dos alunos de duas 

universidades de Minas Gerais, observa que 

Os dados demonstram que enquanto a formação musical dos alunos da 
UFSJ [Universidade Federal de São João del-Rei] foi realizada 
principalmente nos conservatórios estaduais e municipais de música, entre 
os alunos da UFMG ela se deu primordialmente em aulas ou em escolas de 
música particulares. O fato de os conservatórios de música em Minas Gerais 
estarem localizados no interior do estado e serem gratuitos explica por que 
a maioria dos alunos do interior (principal público do curso de São João Del 
Rei) provém deste tipo de estabelecimento de ensino. No caso dos alunos 
da UFMG, a maioria é nascida na capital que não conta com um ensino de 
piano gratuito. Chama também a atenção o fato de dois alunos da UFSJ se 
declararem autodidatas. (REIS, 2014, p. 93) 

Esses resultados apontam na mesma direção que nossa experiência como 

professor na EM-UFRJ. Com exceção daquele aluno que inicia seus estudos musicais 

em conservatório (de maneira institucionalizada), uma parte considerável dos alunos 

ingressantes nos programas de Bacharelado em música entram no ensino terciário 

tendo passado por escolas livre de música (muitas vezes de maneira esporádica) ou 

tendo estudado com professores particulares – mesmo assim, estudos apenas no 

instrumento principal, sem abordar questões teóricas ou musicológicas.  

Esse panorama já era visível desde o início da década de 80, quando 

começam a ser sentidos com maior peso tanto o enfraquecimento e abrangência dos 

conservatórios como o fim do desmonte da educação musical antes presente, de alguma 
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forma, na educação em massa. Em 1982, a UNIRIO entrou com um pedido de 

prorrogação do prazo máximo de duração do curso de bacharelado em instrumento e 

canto junto ao Conselho Federal de Educação. Esse pedido baseava-se  

Em estudo realizado sobre o prazo mínimo (3 anos), e o máximo (5 anos), 
verifica-se que, quanto ao primeiro, um profissional não poderá adquirir um 
bom nível de desempenho em menos de 4 anos e, quanto ao prazo máximo, 
vem justamente coincidir com o que, para a UNIRIO, é o mínimo adotado. 
(UNESP, 1984, p. 4)  

O voto da relatora acolhe o pedido da UNIRIO, embora ela mencione que 

“o que nos parece extremamente inconveniente, neste caso, é a falta de parâmetro para 

uma prorrogação do prazo máximo de duração do bacharelado em Instrumento e 

Canto” (UNESP, 1984, p. 5). A relatora pede que outras instituições de ensino que 

ofereçam o curso de música devam “receber cópia do presente Parecer e opinar quanto 

à alteração dos prazos de integralização curricular” (UNESP, 1984, p. 6).  

O diretor do então Instituto de Artes do Planalto (IAP),52 Prof. Dr. João 

Rabaçal, envia o parecer ao Departamento de Música pedindo conhecimento e 

providências. A resposta do professor Sérgio Oliveira de Vasconcelos, vice chefe do 

Departamento de Música em exercício nos dá uma ideia sobre a disparidade entre os 

alunos ingressantes no curso de música 

Considerando a precariedade do ensino básico de instrumento e canto em 
São Paulo, quer pela recente adequação dos Antigos Conservatórios 
Musicais em estabelecimento de 2o grau, como pela possibilidade de 
ingresso no ensino superior de música. 
Sem a necessidade legal de cursar efetivamente a escola de 2o grau 
específica, provoca as mais incríveis disparidades de níveis de 
conhecimento e de habilidades técnicas necessárias à realização eficiente e 
proveitosa, do ponto de vista cultural e profissional dos que se destinam ao 
Bacharelado, somos de parecer que essa prorrogação é extremamente útil, 
necessária e realista, acreditando mesmo que deveríamos estende-la para 7 
anos o tempo máximo, podendo dessa forma o curso ser integralizado com 
um mínimo de 3 anos a um máximo de 7 anos. De acordo com as reais 
condições do candidato por ocasião das provas específicas realizadas no 
Vestibular, poderia organizar com flexibilidade o seu plano de curso dentro 
desse limite. (UNESP, 1984, p. 8) 

O corpo docente do IAP apoia os argumentos do diretor do Departamento 

de Música e suas avaliações a respeito do alunado, embora nem todos concordem com 

                                                
52 Antigo nome do atual Instituto de Artes da UNESP. 
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sua proposta de aumentar para sete anos o tempo máximo para conclusão de curso. No 

relatório final, o diretor do IAP apoia o aumento do limite máximo para conclusão do 

bacharelado em música e, como a primeira das justificativas, cita “o Baixo Nível com 

que entra o aluno (não podemos deixar de aceitá-lo pois há a exigência de preencher 

todas as vagas) mesmo tendo capacidade não possibilita cumprir a programação em 

máximo de 5 anos” (UNESP, 1984, p. 19).53  

 Podemos ver que, historicamente, estamos lidando com um alunado com 

vivências musicais díspares, que convergem numa mesma instituição de ensino 

musical designado como superior. No entanto essas instituições se vêem obrigadas 

(“pois há a exigência de preencher todas as vagas”) a lidar com uma gama tão vasta de 

habilidades e conhecimento musical que se torna difícil cumprir objetivos que reflitam 

aquilo que um ensino superior almeja alcançar. Existem diferenças de expectativas 

sobre o papel do bacharelado para todos os agentes dentro do campo acadêmico 

musical. Para alguns alunos ingressantes o curso superior será o primeiro contato com 

a educação musical estruturada, enquanto para outros, com maior educação musical, o 

curso significa uma chance de aprofundamento nos estudos. Para os professores 

também, como vimos, existe uma possibilidade distinta de abordagem pedagógica, 

baseadas na “tradição” e na inovação dos métodos. Como vimos, o habitus 

conservatorial tem a forte tendência de se impor através da vivência pregressa dos 

atores participantes do campo.  

 

Os professores de instrumento e canto na universidade brasileira tem sua 

formação orientada para a execução musical e não são necessariamente familiarizados 

com conteúdo pedagógico (GLASER; FONTERRADA, 2007, p. 45). Esses 

professores tendem a lecionar da mesma maneira que eles mesmos foram ensinados. 

Nesse sentido a prática pedagógica é auto replicante. Visto que essa formação é 

estabelecida pelo habitus conservatorial, o que podemos observar é a continuidade de 

padrões filosóficos e estratégias pedagógicas no âmago da prática do ensino que 

tenderão a reproduzir o habitus conservatorial ad aetermum. Por isso as aulas de 

instrumento/canto continuam sendo individuais, baseadas no repertório erudito 

                                                
53 A resolução n.º 2 de 18 de junho de 2007 do Conselho Nacional de Educação fixa o mínimo de três anos para o 
curso de Bacharelado em Música. Atualmente a UNESP adota o tempo mínimo de quatro e máximo de seis anos 
para a integralização do Bacharelado em Instrumento/Canto (VUNESP, 2017, p. 30) 
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europeu em grande parte e com estudo de escalas e arpejos como base de uma técnica 

sólida considerada condição sine qua non para uma execução musical apurada.  

Esse modelo de ensino instrumental/vocal é sem dúvida o mais comum, 

não apenas no Brasil, mas no mundo todo, quando falamos de música erudita. Trata-se 

de uma pedagogia que vêm sendo historicamente construída há séculos e que 

comprovadamente produz resultados. Haddon (2009, p. 60) estuda a maneira como 

alunos instrumentistas na educação superior aprendem a ser professores de seus 

instrumentos na Inglaterra. Esses “percebem o seu desenvolvimento como professores 

em termos de maior experiência, e não uma questão de treino” (tradução nossa).54  Isso 

quer dizer que a prática do ensino é tida como fator decisivo da aprendizagem, e não 

cursos de pedagogia específicos. Isso vai ao encontro de Mills (2004) que, após 

entrevistar professores do Royal College of Music na Inglaterra, aponta que a maioria 

desses professores acredita que aprenderam a ensinar ensinando e, depois, refletindo 

intelectualmente sobre como o faziam.55 

Gaunt (2007) afirma a importância e centralidade que o modelo individual 

de ensino instrumental tem para a construção de um músico dentro da tradição da 

música erudita. Embora esse modelo tenha suas falhas, como “períodos de atividade 

sem direção observada em aula, falta de planejamento por parte do professor e pouco 

encorajamento para o desenvolvimento de uma interpretação própria” (GAUNT, 2007, 

p. 216), 56  a conclusão do seu estudo sobre as percepções dos professores de 

instrumento/canto na Guildhall School of Music and Drama aponta que esse modelo é 

visto como “indispensável, intenso e intrínseco ao processo de aprendizagem” (2007, 

p. 230, tradução nossa).57 

Mas não é apenas no ensino instrumental/vocal que podemos perceber a 

agência do habitus conservatorial no ensino superior. Horn (2017) desenvolveu uma 

pesquisa relacionada ao ensino da disciplina percepção musical nos cursos que visam 

à formação do músico profissional em nível de graduação. A autora identifica duas 

correntes principais de ensino da disciplina: a tradicional e as propostas de renovação. 

Também utilizando-se de ferramentas bourdieusianas de análise social, a autora 

                                                
54 Students saw their future development in terms of increased experience rather than training. 
55 Twenty-four professors felt that they had learnt how to teach primarily by doing it, and then reflecting on their 
teaching intellectually. 
56  […] periods of directionless activity observed in lessons, lack of planning on part of teachers and little 
encouragement towards self-responsibility in developing an interpretation of music.  
57  The one-to-one relationship was viewed universally as an indispensable, intense and intricate part of 
instrumental/vocal learning. 
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entende que é possível “situar o ensino de percepção musical na intersecção entre dois 

campos, cujos valores ora se complementam, ora entram em conflito” (HORN, 2017, 

p. 3): o ensino tradicional, reflexo de valores do campo de produção artística (musical), 

e as propostas de renovação, atreladas aos valores do campo da educação musical 

(acadêmico). Como muitos dos professores dessas disciplinas são formados por 

instituições de cunho mais tradicional são essas as escolhas metodológicas de ensino 

que acabam se perpetuando. Isso tende a acontecer mesmo quando o professor é ciente 

de novas metodologias que permitiriam um ensino mais em linha com novas propostas. 

Como parte de sua conclusão ela afirma que “no momento da prática pedagógica o 

habitus incorporado no professor predominou, levando-o a uma prática mais afim ao 

modelo tradicional.” (HORN, 2017, p:70) 

No entanto, a pesquisadora entende que sob a perspectiva do campo 

artístico musical essas práticas são adequadas ao desenvolvimento técnico do músico 

profissional, ecoando o mesmo pensamento de Pereira (2012) que afirma que, apesar 

de todas as críticas, a prática conservatorial apresenta inúmeras qualidades para a 

formação de artistas para o campo artístico musical.   

Trabalhos recentes sobre a formação musical universitária advogam a 

necessidade de que o músico de hoje encontre possibilidades profissionais em uma 

sociedade caracterizada pela rápida e constante mudança dentro do panorama das 

profissões. Assim, o empreendedorismo deve ser visto como parte da profissão desde 

cedo para os agentes dispostos a participarem do campo artístico musical.   Mas, 

mesmo que as oportunidades de trabalho, ou a abrangência do campo, possam ter se 

ampliado, as demandas técnicas de domínio instrumental e conhecimento musical 

permanecem como base de um saber eminentemente prático. Se hoje em dia o 

empreendedorismo é algo com o qual o músico tem que ter alguma familiaridade, isso 

não o isenta de uma formação musical de bases sólidas. Não estamos simplesmente 

substituindo uma forma de conhecimento por outra. Não podemos achar que a venda 

do produto é mais importante do que o produto em si, sendo essa a lógica da 

propaganda e marketing que, se adotada no campo musical no longo prazo, não trará 

nenhum benefício nem avanço para a cultura musical que a própria universidade 

prioriza.  

Que os alunos sejam familiares com as diferentes formas de empreender é 

não só importante, mas necessário. Várias universidades e escolas de música já 

passaram a incluir esse aspecto da profissão como parte da atividade universitária. Mas 
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é vital que nos lembremos de que uma estrutura e aprendizado sólidos devem ser o 

objetivo principal de uma educação superior.  

Como visto, o que é importante em determinado campo pode não ter 

importância alguma para outro, mesmo que eles estejam tangencialmente relacionados. 

Para o aluno de bacharelado em música o importante é o fazer musical, a música como 

acontecimento mediado. Para o educador musical, é a transferência de noções sobre 

esse fazer. Temos que compreender o professor universitário de instrumento/canto 

como uma profissão artística que se expressa esteticamente através dos sons (LOURO, 

2004, p. 164). Sendo assim, as ferramentas com as quais esses professores trabalham 

são distintas daquelas que o musicólogo, teórico ou educador musical trabalha.  

Consequentemente, podemos argumentar que o que a área acadêmica 

entende como pesquisa é um desenvolvimento orgânico da área de musicologia, 

educação musical, teoria e afins, mas não da prática musical. Ou melhor, na prática 

musical a pesquisa se manifesta de outra maneira: na busca constante e metódica de 

uma melhora na qualidade de questões intrinsicamente musicais: execução e 

comunicação. Grande parte dessa busca acontece através de uma autorreflexão 

individual de cada músico, auxiliado por um professor. Essa autorreflexão é fruto de 

hábito desenvolvido durante anos de estudo através do qual o músico busca equacionar 

habilidade técnica com expressividade musical.  

Existe uma pletora de habilidades inerentes a todos os instrumentos a serem 

conquistadas:  a igualdade timbrística, habilidade de dinâmicas, agilidade, legato, entre 

outras. A essas devemos somar habilidades exclusivas do canto: diferentes línguas, 

dicção e o desenvolvimento interpretativo ligado ao teatro. Não podemos deixar de 

citar também todo um aprendizado relativo ao mundo social específico de cada 

instrumento e como ele age sobre o músico.  

Podemos talvez fazer um paralelo entre as habilidades envolvidas no canto 

e a teoria de Bourdieu onde o hábito forma as ferramentas necessárias para o “saber 

cantar”, mas o habitus do cantor desenvolve o verdadeiro cantor. É assim que Gvion 

(2016) relaciona esses termos 

Hábito, como argumentei, emerge de ações sucessivas e requer a formação 
de métricas disciplinares que se materializam em técnicas aprendidas em e 
através de imitação e repetição. No caso dos cantores a acumulação de 
capital corporal manifestado no corpo do cantor exemplifica o processo 
através do qual o corpo é transformado em um instrumento que reage 
reflexivamente às necessidades do texto musical. Hábito permite o corpo 
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“memorizar” as sensações físicas geradas por essas técnicas e aplica-las em 
sua performance.  
Habitus, por outro lado, não implica apenas em disciplina e a rotina da 
prática. Ele é constituído de vários fatores inter-relacionados. Ele envolve 
maneiras de apresentação de si mesmo que demostram pertencer à 
comunidade de músicos. Além disso ele implica na desconstrução de textos 
musicais em posições e funções corporais e uma sensação de confiança no 
corpo para realizar o trabalho necessário. Habitus implica ainda uma 
fluência da linguagem social da música, ou seja, pensar como um cantor, 
compreender comentários feitos por outros e internalização de códigos que 
não são parte do currículo. Finalmente o habitus evolui da prontidão do 
corpo em fazer música (GVION, 2016, p. 166, tradução nossa).58 

A realidade é que a maior parte das disciplinas instrumentais e teóricas 

dentro do ensino superior são lecionadas por professores que carregam o habitus 

conservatorial dentro de si. Horn (2017), em sua análise sobre o ensino de percepção 

musical, diz que  

foi possível vislumbrar a força do habitus como disposição 
inconscientemente incorporada às práticas. Uma vida inteira de formação 
musical, o contato com professores que foram referência de um ensino 
permeado por valores do campo artístico-musical nos conservatórios e a 
atuação no ambiente de orquestra fizeram parte da construção de um habitus 
que levou o professor a estruturar sua prática pedagógica sobre valores afins 
a esses espaços sociais.[...] no momento da prática pedagógica o habitus 
incorporado no professor predominou, levando-o a uma prática mais afim 
ao modelo tradicional. (HORN, 2017, p: 7) 

 Essa visão está de acordo com aquilo que Louro (2004) descreve em sua 

tese sobre identidade profissional dos professores de instrumento. Ela relata que 

Em relação às identidades profissionais que surgem nos relatos sobre as 
aulas de instrumento, pode-se localizar diversas imagens de professor. Um 
professor mais tradicional, transmissor de uma tradição de prática 
profissional e um professor mais inovador, que busca o diálogo com as 
“músicas”, as formas de aprender e a prática profissional dos alunos. Os 
professores entrevistados não apresentam essas imagens como uma imagem 
correspondente a uma identidade única, mas como uma rica mistura entre 

                                                
58  Habit, I argued, emerges out of successive actions and requires the formation of disciplinary metrics that 
materialize into techniques that are learned in and through imitation and repetition. In the case of singers, the 
accumulation of corporeal capital manifested in the singer’s body exemplifies a process in which the body is 
transformed in to an instrument that reacts reflexively to the requirements of the musical text. Habit enables the 
body to ‘memorize’ the physical sensations generated by these techniques and apply them in their performance. 
Habitus, conversely, does not entail discipline and routinized practices. Rather it is made up of several interrelated 
factors. It envolves modes of presentation of self that show belonging to the community of musicians. Moreover, it 
implies the deconstruction of musical texts into bodily positions and functions, and a sense of trust in the body to 
do the work. Furthermore, habitus entails fluency in the social language of music, that is, thinking like a singer, 
understanding comments made by significant others and internalizing professional codes that are not part of the 
formal curriculum. Finally, habitus evolves out of the readiness of the body to make music.  
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tendências mais conservadoras e mais inovadoras, em que as tendências 
mais conservadoras estão mais presentes. (LOURO, 2004, p. 170, itálico 
nosso) 

O tempo, energia e recursos financeiros desses professores foram 

direcionados ao posicionamento dentro deste campo A constituição do habitus desses 

professores foi direcionada ao campo musical-artístico e assim é natural que a ação 

conservadora do habitus se mantenha mesmo quando inserido em outro campo.  

Na prática o que deve ser observado quando investigamos socialmente a 

música no contexto do ensino superior é que não estamos lidando com questões de 

simples mudança curricular, embora isso possa também ser necessário. O que tem sido 

apontado é que, geralmente, essas mudanças são apenas superficiais e não alteram o 

que acontece dentro de salas de aula, sejam elas de instrumento ou teóricas. Assim, 

Horn indicou que a tendência do professor de percepção é manter uma postura de 

ensino mais tradicional dentro da sala de aula, mesmo consciente de que estava lidando 

com um meio de transmissão mais antiquado, pois acreditava que era a melhor maneira 

de transmitir os conteúdos necessários dentro dos padrões que os alunos precisam. É 

muito importante compreendermos que nessa equação existem variáveis muito difíceis 

de controlar. Temos o conteúdo em si; as táticas (ou a pedagogia) que o professor usará 

para tornar esse conteúdo claro; a expectativa dos alunos sobre o referido conteúdo.  

O conservatório não está nos corredores, salas de aula e nas salas de 

concerto. Ele existe no corpo, na cabeça e na alma de quem transmite e, 

consequentemente, recebe as informações. O conservatório está dentro de nós. E isso 

acontece porque ele está em sintonia com o campo com o qual ele se articula: o campo 

artístico-musical. Segundo Penna (1995) “O conservatório que está tanto fora quanto 

dentro de nós, quer em nossa prática ou em nossa formação, quer nos compêndios 

didáticos ou nos modelos que adotamos” (p. 110). 

Uma comparação entre as grades curriculares do curso de bacharelado em 

canto da UNESP entre a implementação do curso e a última mudança em 2011 nos 

revela que as mudanças com relação ao tipo de divisão (teórica/prática), e a 

classificação relativa aos núcleos das aulas (história, canto, teoria) permanecem 

praticamente iguais. É perceptível, no entanto, a mudança do currículo na direção da 

área acadêmica: a obrigatoriedade do Trabalho de Término de Curso (em vigor a partir 

de 2006, mas que recentemente, em 2015, foi eliminado); inclusão da disciplina 

Métodos e Técnicas de Pesquisa (a partir de 2006); inclusão da disciplina 
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etnomusicologia (a partir de 2009). No mesmo período não percebemos um aumento 

de disciplinas obrigatórias práticas, disciplinas estritamente relativas ao fazer musical. 

Essas permanecem na mesma proporção que no currículo original de 1987.59  

A questão chave é para que estamos formando instrumentistas. A interação 

com o mercado tem que ser próxima pois se a música tem algum contexto, ele é social. 

Se a doxa do campo da produção artística muda de acordo com o tempo, temos que 

identificar sob qual doxa estamos agindo e de que maneira ela constrange a ação dos 

agentes no campo. Como estamos formando músicos? A qualidade dos alunos que 

formamos tem que ser investigada. O ingresso e permanência dentro do campo artístico 

musical são maneiras de medir a qualidade do campo em determinado momento em 

determinado lugar. Como os campos são constituídos historicamente temos que 

analisar cada inserção como elemento único, mas não necessariamente contínuo.  

Se o habitus se realiza e é específico a um campo apropriado, segue que a 

escola de música constitui um campo novo para aqueles ingressantes que não passaram 

previamente por uma instituição de ensino musical. Com isso o habitus conservatorial, 

fortemente estabelecido dentro do ensino superior da música, passa a ser inscrito nos 

agentes através da sua experiência dentro da IES. Para o instrumentista e o cantor que 

já passaram por outras instituições de ensino musical não podemos entender o ensino 

superior de música como um campo acadêmico igual a outros. Se a escola de música 

se “constitui em um campo artístico transposto para um campo acadêmico” os conflitos 

e tensões desta transposição terá implicações práticas para seus alunos.  

Vimos, então, como a gênese do conservatório foi construída para se 

articular com o campo da produção artística - música erudita. Podemos entender como 

ele se fixou no Brasil e como o habitus conservatorial se embrenhou no ensino superior 

da música. Essa trajetória elucida a situação na qual se encontra o campo acadêmico 

musical na atual conjuntura do ensino terciário brasileiro. Vejamos agora a gênese do 

Instituto de Artes da UNESP para compreender a posição do ensino do canto dentro 

desta instituição. 

                                                
59 Ver apêndice 
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3.6  O Instituto de Artes da UNESP 

Assim como outros departamentos e escolas de música do ensino superior 

brasileiro, o IA-UNESP teve sua origem em outra instituição de ensino musical, o 

Conservatório Estadual de Canto Orfeônico de São Paulo (CECO/SP). Nesse caso, no 

entanto, a instituição embrionária do IA-UNESP constituiu-se como resultado de um 

emaranhado de leis que determinava de maneira bastante específica sua orientação 

vocacional. Como veremos a seguir, o CECO/SP era orientado exclusivamente para 

formação de professores de música para o ensino fundamental e básico, não para a 

formação de músicos profissionais.   

Desde o início da década de 1930 Heitor Villa-Lobos (1887-1959), em 

harmonia com os ideais escola novistas 60  e outros intelectuais da época, vinha 

trabalhando na direção da implementação da música como matéria obrigatória na 

educação brasileira. A partir da promulgação do decreto n.º 24.794 de 1934 a música, 

através da disciplina canto orfeônico, foi considerada obrigatória no currículo de 

“[...]todos os estabelecimentos de ensino dependentes do Ministério da Educação e 

Saúde Pública.” (BRASIL, 1934, art. 11). A fim de orientar o ensino musical no país e 

preparar os professores necessários para lecionar essa disciplina foi criado no Rio de 

Janeiro, em 1942, o Conservatório Nacional de Canto Orfeônico. 

Mesmo com o fim do Estado Novo em 1945, e uma nova constituinte 

nacional em 1946, o movimento em prol da música nas escolas culminou na 

promulgação da Lei Orgânica de Canto Orfeônico, de n.º 9.494 de 1946. No capítulo 

III ela decretava que  

Art. 4o haverá um único tipo de estabelecimento de ensino de canto 
orfeônico: o ‘conservatório’, que se destinará à formação de professor de 
canto orfeônico nas escolas pré-primárias, primárias e de grau secundário. 
Art. 5º Os estabelecimentos de ensino de canto orfeônico federais, 
equiparados ou reconhecidos, não poderão adotar outra denominação que 
não a de conservatório. 

                                                
60 O projeto escolanovista defendia uma educação para as massas como uma ferramenta de reconstrução nacional, 
a favor da escola pública, obrigatória e leiga. Por essa filosofia as artes deveriam fazer parte da vida em comunidade 
e não vistas como algo a margem da sociedade. A música deveria pertencer a todos, e não apenas a alguns alunos 
“talentosos” . Ela era fundamental para a formação integral do ser humano e do cidadão.  
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3.6.1 Conservatório Estadual de Canto Orfeônico de São Paulo 

Foi sob a vigência dessa lei, e em obediência ao capítulo II, cujo artigo 

segundo especificava  

Art. 2º O ensino de canto orfeônico será ministrado em curso de 
especialização, para formação de professor. 
Parágrafo único. Ao curso de especialização precederá o curso de 
preparação, destinado aos que não tenham curso completo da Escola 
Nacional de Música ou estabelecimento equiparado ou reconhecido. 
(BRASIL, 1946), 

que em 1949 o maestro João Baptista Julião (1886-1961) criou o Curso de 

Profissionalização de Professores de Canto Orfeônico anexo ao Instituto de Educação 

Caetano de Campos, na atual Praça da República, em São Paulo (ESPERIDIÃO, 2011, 

p.113). Em 1951 o curso de especialização foi equiparado ao Conservatório Nacional 

de Canto Orfeônico no Rio de Janeiro. Seguindo o artigo segundo acima e o de número 

trinta e nove abaixo 

Art. 39 Os Estabelecimentos de Ensino de Música reconhecidos poderão 
realizar cursos de Formação de professor de Canto Orfeônico que 
funcionarão anexos aos Estabelecimentos originais sob a denominação de 
Conservatório de Canto Orfeônico. (BRASIL, 1946) 

foi criado o Conservatório Estadual de Canto Orfeônico de São Paulo (CECO/SP).61  

Aqui vale ressaltar dois pontos referentes à lei orgânica do canto orfeônico. 

O primeiro é que, embora através dessa lei o curso de profissionalização do maestro 

Julião tenha eventualmente sido equiparado ao Conservatório Nacional de Canto 

Orfeônico do Rio de Janeiro, essas instituições tinham objetivos e filosofias bastante 

diferentes daquela do conservatório tradicional. Os Conservatórios de Canto Orfeônico 

tinham como única função formar professores de canto orfeônico62, não músicos 

profissionais. Os conservatórios tradicionais continuavam funcionando em paralelo e 

ainda eram responsáveis pela formação de músicos profissionais e professores de 

                                                
61 As fontes aqui são pouco claras a respeito da origem de quando o curso de especialização passou a se chamar 
conservatório. Se a lei foi seguida à risca, o curso passou a se chamar conservatório somente a partir do momento 
que ganhou equiparação com o CNCO do Rio de Janeiro. De acordo com documentos obtidos pela UNESP isso se 
deu em 1951. O Centro de Documentação e Memória da UNESP dá a entender que o Conservatório veio existir 
como tal apenas em 1963. 
62 Assim, as gêneses de alguns conservatórios de canto orfeônico foram distintas: o CECO/SP teve origem em um 
curso de profissionalização, mas o Conservatório Estadual de Canto Orfeônico do Paraná constituiu-se a partir do 
já existente Conservatório de Música do Paraná (LEMOS, Jr.; MIGUEL, 2013) 
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instrumentos da maneira descrita anteriormente. Assim, as práticas pedagógicas e 

formativas do conservatório tradicional continuaram essencialmente inalteradas.  

O segundo ponto é que os conservatórios de canto orfeônico tinham nível 

de especialização, com duração de dois anos, e não eram considerados cursos de 

graduação completa. Era necessário já haver cursado uma escola de música 

anteriormente, em cujo caso os alicerces de uma educação musical tradicional já 

estariam estabelecidos, ou então passar por um curso de preparação.  

Entre 1934 e 1961 o Canto Orfeônico foi a maneira pela qual a maior parte 

dos alunos das escolas públicas brasileiras entraram em contato com a música como 

parte integrante da educação básica. A sua obrigatoriedade no currículo escolar 

garantia, ao menos no papel, a disseminação de uma cultura musical apoiada em 

preceitos pedagógicos específicos. Jardim (2009) argumenta que o canto orfeônico, em 

sua essência, agia mais como uma maneira de promover a identidade nacional do que 

efetivamente disseminar conhecimentos musicais. No entanto, é inegável que a música 

como disciplina jamais gozou de tanto prestígio dentro do panorama da educação 

brasileira.  

Esse prestígio, no entanto, foi pouco longevo. Através da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional n.º 4.024 de 20 de dezembro de 1961 o Canto Orfeônico 

foi substituído por aquilo que veio a ser chamado Educação Musical como disciplina 

escolar.63 A lei tornava essa nova disciplina uma atividade complementar, portanto não 

obrigatória. Desta maneira a educação musical passava a ser matéria optativa e as 

escolas tinham autonomia para inseri-la ou não em seu currículo.  

A situação dos professores formados para lecionar canto orfeônico 

encontrava uma nova realidade após a implementação da LDB de 1961. De acordo com 

Jardim (2009), 

                                                
63 Há um equívoco na literatura a respeito da LDB de 61 e como ela se refere ao ensino da música nas escolas. O 
texto original da LDB em momento algum especifica o termo Educação Musical. O que mais se aproxima do campo 
da música nesse documento é a definição do artigo 38, item IV, que estabelece que entre as “normas” a serem 
observadas “na organização do ensino de grau médio […]”, está o oferecimento de “atividades complementares de 
iniciação artística” (Brasil, 1961). Esse termo “iniciação artística” é genérico e pouco claro, não permite uma relação 
direta com educação musical. O documento desse período que faz menção à educação musical é o Decreto n.º 
51.215, de 21 de agosto de 1961, que “estabelece normas para a educação musical nos Jardins de Infância, nas 
escolas Pré-Primárias, Primárias, Secundárias e Normais, em todo o país”, aprovado seis meses antes da LDB 4.024. 
Como observa Queiroz, “o fato de o referido decreto ser do mesmo ano da lei pode ser um dos fatores que acabaram 
gerando a distorção encontrada na literatura, que confundiu as especificações do documento para a educação 
musical com as definições da LDB.” (QUEIROZ, 2013, p.30) 
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A organização dessa categoria profissional fica patente pela força 
demostrada ao enfrentar a nova LDB n.º 4.024 de 20 de dezembro de 1961 
[...], que retirou do currículo o Canto Orfeônico e instituiu a Educação 
Musical como disciplina optativa. A resistência dos professores à nova 
abordagem de ensino que era vigorosa e manifestou-se nos anos que se 
seguiram, com questionamentos e debates que denunciavam a limitação 
imposta pela educação musical que, “mutilando o campo de ação dessa 
matéria, desvirtua o escopo primordial de seu ensino” [...]. A legislação de 
1961 não chegou a produzir modificações na estrutura vigente. A 
permanência das práticas orfeônicas pode ser confirmada, tanto pelos 
quadros do magistério especializado que não sofreram alterações imediatas, 
quanto pela legislação do período, que dava garantias provisórias do 
exercício profissional até validar, finalmente, o certificado de registro 
definitivo de professor de Educação Musical para os professores 
diplomados em canto orfeônico, pela portaria n.º 288, de 26 de junho de 
1969 [...], expedido pelo Instituto Villa-Lobos, nova designação do antigo 
Conservatório de Canto Orfeônico (JARDIM, 2009, p:23). 

Assim, segundo com Fucci-Amato (2012, p.72) “as nomenclaturas ‘música 

vocal’, ‘música ou canto coral’, ‘canto orfeônico’ e ‘educação musical’ permaneceriam 

nos currículos escolares até a lei n.º 6.692, de 1971.”  

 

3.6.2 Faculdade “Maestro Julião”  

A LDB de 1961, apoiada pelo parecer n.º 383/62 do Conselho Federal de 

Educação, teve grande impacto sobre a operacionalidade do CECO/SP. Ficou 

determinado que os cursos oferecidos pelos Conservatórios de Canto Orfeônico seriam 

transformados em cursos de graduação em educação musical (terminologia 

oficialmente adotada a partir de 1962) com a duração de 4 anos. Assim o CECO/SP 

iniciou um movimento na direção de sua emancipação para transformar-se em 

Faculdade de Música (ESPERIDIÃO, 2003, p. 155). A instituição continuou 

direcionada à formação de professores, mas agora dentro das diretrizes do nível 

superior de ensino com estudos que se desenvolviam em quatro anos e abrangiam, além 

das disciplinas propriamente musicais, as de formação pedagógica. A faculdade 

passava agora a diplomar seus alunos com o título de Licenciatura em Música. 

A reforma universitária de 1968, junto com a reforma do 1o e 2o graus de 

1971, alteram mais uma vez, e de maneira ainda mais profunda, o ensino musical na 

educação brasileira. A LDB n.º 5.692/71 (portanto apenas dez anos após a primeira 

LDB), apoiada pelo parecer n.º 1284/73 do Conselho Nacional de Educação, instituiu 
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a Educação Artística no lugar de Educação Musical nas escolas. Embora essa disciplina 

fosse obrigatória nos currículos de 1o e 2o graus, não fica claro que tipo de linguagem 

artística deveria ser contemplada por essa terminologia. Apenas gradualmente, através 

de pareceres do Conselho Federal de Educação, e da própria prática escolar, é que os 

moldes da disciplina foram ficando claros.  

Finalmente em 1973, com o Parecer n.º 1284/73 do Conselho Federal de 

Educação e a Resolução n.º 23/73, ficaram estabelecidos a música, desenho, artes 

plásticas e as artes cênicas como específicas da educação artística. São essas as 

linguagens que passam a integrar as habilitações específicas da licenciatura plena. 

Penna (2009) esclarece: 

A resolução n.º 23/73, calcada nas indicações n.ºs 22, 23 e 36, e do Parecer 
n.º 1.284/73, transformou a Licenciatura em Música em simples habilitação 
da Licenciatura em Educação Artística, habilitação essa que se exigiu fosse 
de duração plena, representada por 2.500 horas a serem integralizadas entre 
três a sete anos letivos, com o tempo médio de quatro anos. Quanto ao mais, 
ou seja, quanto aos Bacharelados em Instrumento, Canto, Composição e 
Regência e Arte Lírica, prevalecem para todos os efeitos as normas da 
Resolução n.º 10/69, calcada no Parecer n.º 51/69. (PENNA, 2009, p. 5) 

Assim, no ensino básico, a música passava a ser apenas uma de quatro áreas 

artísticas distintas que deveriam compor a disciplina Educação Artística. Não havia 

mais a necessidade de um professor formado especificamente em música para ministrar 

a disciplina, que passou a ser vista como atividade de recreação. Segundo Fucci-Amato  

essas transformações também abrangeram os currículos dos cursos 
superiores em música que, a partir da lei n.º 5540/68 passaram a ter duas 
modalidades: licenciatura em educação artística (habilitação em música, 
artes plásticas, artes cênicas ou desenho) e bacharelado em música 
(habilitação em instrumento, canto, regência e/ou composição). (FUCCI-
AMATO, 2012, p:74) 

Agravando esse quadro, a LDB de 1971 modificou seriamente o caráter e 

a organização pedagógico-administrativa dos conservatórios tradicionais. Esses 

passaram a ser enquadrados no Sistema Estadual de Educação como ensino supletivo. 

A partir dessas alterações os conservatórios foram efetivamente transformados em 

estabelecimentos de ensino profissionalizante. A mudança na legislação educacional 

concedia aos cursos conservatoriais no máximo o grau de qualificação técnica, com 

diploma equivalente ao ensino médio (FUCCI-AMATO, 2012, p. 76).  
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À medida que novos pareceres foram aclarando questões e incongruidades 

relativas às novas leis durante a década de oitenta, os cursos universitários de 

bacharelado em música vieram a ser cada vez mais vistos como formadores de 

profissionais da música e uma alternativa ao papel anteriormente desempenhado pelo 

conservatório. Não é uma simples coincidência que leva Fucci-Amato a afirmar que 

“um declínio dos conservatórios foi constatado a partir dos anos 1970 e 1980, pelo 

menos - mesma época que nascia o ensino superior de música nas universidades 

brasileiras.” (2012, p. 76) 

3.6.3 IA-UNESP 

Foi apenas em 1974 que o CECO/SP foi autorizado a funcionar como um 

instituto de ensino superior. Através da Lei Estadual n.º 236 e do Decreto Federal n.º 

76.143 o Conservatório Estadual de Canto Orfeônico é transformado em autarquia de 

regime especial com a denominação de Faculdade de Música “Maestro Julião.” A 

faculdade de música passa a funcionar como Instituto Isolado integrado à 

Coordenadoria de Ensino Superior de São Paulo (CESESP). Sua sede migra da Praça 

da Luz (em prédio anexo à atual Pinacoteca do Estado), para onde havia ido em 1967, 

para São Bernardo do Campo.  

A lei n.º 952 de 30 de janeiro de 1976 cria a Universidade Estadual Paulista 

“Júlio de Mesquita Filho” (SÃO PAULO, 1976). Em ação semelhante à criação de 

outras universidades no país, a UNESP é resultado da incorporação de institutos 

isolados de ensino superior. O CESESP era responsável pela gerência de todos os 

institutos superiores isolados no estado de São Paulo, além de todas as questões 

relativas ao ensino no estado, do primário ao nível superior. A formação de uma 

universidade foi a maneira encontrada para dar aos institutos maior independência e 

identidade própria, visto que a maioria deles compartilhava a ideia da docência e 

pesquisa como caminho para o aprimoramento acadêmico. 

Uma vez incorporada à UNESP, a faculdade de música passou a se chamar 

Instituto de Artes do Planalto, visto que o campus era localizado em São Bernardo do 

Campo. O Instituto ainda continuava com sua vocação original estabelecida desde a 

criação do CECO/SP no fato de que ele oferecia, exclusivamente, o curso de 

Licenciatura em Educação Artística com habilitação em música nos seus primeiros 

anos.  
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Em 1977 foi criado o curso de Bacharelado em Música com habilitação em 

composição e regência e uma única modalidade de instrumento: o piano. Dois anos 

depois, em 1979, após consolidadas as duas modalidades em música, foi criada a 

habilitação em percussão no bacharelado. A partir da mudança do Instituto de Artes do 

Planalto para sua localização no bairro do Ipiranga na capital paulista no fim de 1980, 

foram criados novos cursos de instrumento: contrabaixo, viola, violino, violoncelo 

flauta, oboé, clarinete, órgão e instrumento antigo.  

As articulações para incluir canto como uma das habilitações no 

bacharelado tiveram início dentro do Departamento de Música em 1985 (UNESP, 

1985) e, em pouco tempo, o processo para a criação da habilitação em canto foi 

aprovado pelo Conselho Universitário. A resolução n.º 40 de 03 de julho de 1986 

(UNESP, 1986) cria a habilitação em canto no curso de bacharelado. A primeira turma 

ingressa em 1987 e o curso é reconhecido oficialmente pelo Conselho Educacional 

Estadual (CEE) em 1991 (SÃO PAULO, 1991).  

É interessante saber como a própria universidade argumentou a 

necessidade da criação da habilitação. Como justificativa  

Esclareceu a interessada [UNESP] que […] após um período de 
experiências de música divulgada através de cassetes e gravações diversas, 
profissionais e aficionados promoveu-se um retorno à música instrumental, 
e consequentemente, ao canto.  
Cresceu dai um maior interesse pelo instrumento voz, e pelo renascimento 
da música vocal.  
Avultou a importância do profissional do Canto de qualquer natureza: 
docente, solista, camerista.  
Essa afirmação é comprovada pelo fato de que até hoje há bem pouco 
tempo, poucos alunos se interessavam pelo canto. Hoje, a demanda cresceu 
consideravelmente, tanto que o nosso curso já dispõe de 19 alunos 
regularmente matriculados. Sem falarmos na grande procura que se 
verificou no Vestibular de 1990. 
Por outro lado, lembramos que nem a USP nem a UNICAMP, 
Universidades Estaduais de São Paulo, possuem um Curso de Canto.  
Apenas a UNESP o tem (reforçando a demanda verificada nos últimos 
anos), ao lado da Faculdades Federais e particulares. 
Enfatizando, ainda, a importância do Curso, queremos acrescentar que 
conjuntos bocais[sic] proliferam sempre. Estações de rádio e televisão 
empregam também cantores, dando-lhes lugar de relevo, e o respeito com 
que são tratados, dão justa a dimensão de sua importância.  
É interessante observar que, em contato com as Faculdades e 
Conservatórios, da Capital e do Interior, as matrículas enfatizam a procura 
pelo Canto.  
A docência entre os cantores também é relevante. Em sua grande maioria, 
cantores são também professores e lecionam em Faculdades e 
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Conservatórios, com destaque entre as demais profissões. E o que se tem 
observado é que nos Conservatórios essa formação tem sido bastante 
deficiente.  
E mais ainda: o número de coros vem-se proliferando sempre, necessitando 
não só de cantores como de orientadores vocais para garantir essa função 
multiplicador [sic.] (SÃO PAULO, 1991)  

A universidade percebeu uma necessidade de profissionais bem formados 

vindos do campo artístico e pôde se articular de maneira eficiente para suprir essa 

demanda. Também podemos perceber que a docência é uma consideração desde a 

implementação do curso, aparecendo no documento como uma atividade concomitante 

à prática (“cantores são também professores”), mas não o objetivo principal do curso.  

Também podemos perceber no texto citado acima como o ensino superior 

da música já começava a tomar o lugar deixado vago pelo enfraquecimento dos 

conservatórios (“e o que se tem observado é que nos Conservatórios essa formação tem 

sido bastante deficiente”). Em realidade essa frase nos leva a entender que a própria 

universidade já se enxergava nesse papel, ao menos no que diz respeito ao canto. Se o 

ensino nessas instituições já era deficiente, como alegado, a universidade começava a 

se configurar como a escolha institucional mais lógica para os alunos interessados em 

canto. Além de poderem encontrar ensino musical de qualidade, a UNESP tinha o 

grande atrativo de ser uma universidade pública, tornando seu apelo ainda mais forte.  

O IA-UNESP já contava com um curso de bacharelado em música quando 

canto foi adicionado às habilidades oferecidas. Isso significa que o currículo básico dos 

bacharelandos já estava montado e havia apenas a necessidade da contratação, em um 

primeiro momento, de um professor de canto. Eis que então surge a professora Martha 

Herr. Com um mestrado pela Universidade Estadual de Nova York, em Buffalo, a 

professora foi aprovada em primeiro lugar no primeiro concurso para professor de 

canto na UNESP em 1986, onde permaneceu como professora até depois de sua 

aposentadoria, em 2013. 

É interessante, e vai ao encontro da discussão no capítulo três a respeito do 

habitus conservatorial como fator estruturante do ensino superior na música, que um 

elevado número dos professores do IA da UNESP da época tinham formação em 

conservatórios ou faculdades de música originárias de conservatórios.64 Seria apenas 

                                                
64 Dos 31 professores da IA listados no processo de reconhecimento do Curso de Bacharelado em Canto em 1991, 
10 haviam se formado em conservatórios. 02 professores já haviam cursado o bacharelado na própria UNESP, 
retroalimentando o sistema de ensino/aprendizagem. (CEE, 1991) 
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natural, de acordo com Bourdieu, que as estruturas estruturantes carregadas no interior 

de cada um desses professores se manifestassem na construção do curso e suas 

pedagogias. Isso, ainda em uma época do ensino superior em que as titulações estavam 

apenas começando a se tornar um diferencial funcional na prática.  

O Quadro 3, abaixo, resume o caminho do curso de profissionalização do 

maestro Julião em 1949 até a mudança do IA-UNESP para sua atual sede na Barra 

Funda, em 2005. Traçamos as mudanças de nome, localização e as principais e mais 

relevantes mudanças que ocorreram no decorrer dos anos que impactaram de alguma 

forma a instituição. Também foram incluídas as datas de criação dos bacharelados e da 

habilitação em canto. 

 
Quadro 3: Histórico da criação do atual Instituto de Artes da UNESP. 

Ano Localização Nome Mudanças 
1949 Praça da República 

São Paulo 
Curso de profissionalização de 
professores de canto orfeônico 

Lei Orgânica do Canto 
Orfeônico. Criação do curso. 

1951 Praça da República 
São Paulo 

Conservatório Estadual de Canto 
Orfeônico de São Paulo (CECO/SP) 

Equiparação do curso com 
CNCO no Rio de Janeiro 

1961 Pinacoteca- Jardim da Luz Conservatório Estadual de Canto 
Orfeônico/SP 

LDB 1961: canto orfeônico 
deixa de ser obrigatório 

1968 Pinacoteca- Jardim da Luz Conservatório Estadual de Canto 
Orfeônico/SP 

Reforma universitária de 
1968: criação de 
bacharelado e licenciatura 
em música no currículo do 
ensino superior 

1973 Pinacoteca-Jardim da Luz Conservatório Estadual de Canto 
Orfeônico/SP 

Licenciatura em educação 
artística substitui 
licenciatura em educação 
musical como requisito para 
aulas na educação 
fundamental. 

1974 Pinacoteca- Jardim da Luz Faculdade de Música “Maestro 
Julião” 

CECO/SP ganha status de 
Faculdade. 

1976 São Bernardo do Campo Faculdade de Música “Maestro 
Julião” - UNESP 

Criação da Universidade 
Estadual Paulista (UNESP). 
Faculdade de música 
incorporada à UNESP. 
 

1977 São Bernardo do Campo Instituto de Artes do Planalto-
UNESP 

Criação do curso de 
bacharelado: Composição e 
Regência e piano. 

198165 Bairro do Ipiranga - São 
Paulo 

Instituto de Artes do Planalto- 
UNESP 

Mudança para o bairro do 
Ipiranga 

                                                
65 Aqui as fontes investigadas diferem com relação a data que o Instituto de Artes passou para o bairro do Ipiranga. 
A página da internet oficial do Instituto de Artes fornece a data de 1981. No entanto, o Centro de documentação e 
Memória da UNESP (CEDEM), baseado em uma história oral de sujeito não identificado, fornece a data de 1980 
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Ano Localização Nome Mudanças 
1987 Bairro do Ipiranga 

São Paulo 
Instituto de Artes do Planalto- 
UNESP 

Ingresso da primeira turma 
da Habilidade Canto no 
Bacharelado em Música 

1989 Bairro do Ipiranga - São 
Paulo 

Instituto de Artes- UNESP Muda o nome para Instituto 
de Artes 

2005 Barra Funda - São Paulo Instituto de Artes- UNESP Muda para atual localização 
no bairro da Barra Funda. 

Fonte: elaboração própria com informações do sítio do IA-UNESP 

 

O IA-UNESP foi extremamente ágil em reconhecer a necessidade de um 

curso de bacharelado em canto em vista das necessidades do mercado existente no fim 

da década de 80 do século passado. É importante conhecermos um pouco esse mercado 

para entender como ele se desenvolveu e que tipo de demandas ele fazia, e faz, sobre 

àqueles que pretendem nele ingressar. A isso dedicamos o próximo capítulo.  

                                                
como o ano da mudança da então faculdade de música. Provavelmante iniciou-se o processo de mudança em 1980 
até que operacionalidade total em 1981. 
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4 O mercado de trabalho para o cantor lírico 

Não podemos compreender a educação independente do modelo de 

sociedade capitalista em que ela está inserida. Ao contrário: de acordo com Pierre 

Bourdieu, as sociedades tendem a produzir e reproduzir suas próprias estruturas sociais 

através da educação perpetuando, desta maneira, uma série de valores a respeito do seu 

próprio funcionamento.66  A história da educação musical no país, como vimos, é fruto 

dos valores dinâmicos e cambiáveis que a parte dominante da população atribuiu, e 

atribui, à música no seio da sociedade. Se a educação musical em massa é relegada a 

uma função meramente lúdica e recreativa é porque esta é a visão que grande parte da 

classe dominante tem a respeito da função da música na sociedade. Segue que a função 

e posição social do músico, e as opções profissionais disponíveis a ele, são advindas 

da mesma percepção.  Não podemos esquecer que o campo da produção cultural, no 

qual se encontra a música, está subordinado ao campo do poder, seja esse poder político 

ou econômico (BOURDIEU, 1996a).  

Sob uma ótica bourdiesiana, uma das funções colaterais da educação é 

perpetuar o status quo da sociedade. Esse ímpeto conservador é aparente na maneira 

em que a educação prepara seus egressos para desempenharem papéis que visam a 

estabilidade das estruturas de campos específicos. Como vimos no capítulo III, o 

campo pode ser compreendido como um campo de lutas entre agentes nele inseridos. 

Essa luta interna de cada campo cria e organiza aquilo que chamamos de mercado de 

trabalho. De acordo com Oliveira e Piccinini (2011) 

A partir desta perspectiva [Bourdieu], o mercado de trabalho pode ser 
entendido como o espaço de lutas entre diferentes agentes (indivíduos, 
organizações, órgãos de regulação, países etc.) que se constitui 
historicamente pela incorporação de "regras" sociais que orientam as 
estratégias que os mesmos utilizam no interior deste mesmo campo. Nesse 
sentido, para compreender o mercado, muito além da noção de oferta e 
demanda, é necessário conhecer o histórico inerente ao modo em que se 
estruturam as relações no campo, bem como as diferentes posições que os 
agentes ocupam. (OLIVEIRA e PICCININI, 2011, online) 

Temos que entender que mercado é esse para o cantor lírico no Brasil para 

compreendermos quais as opções profissionais disponíveis para um egresso 

                                                
66 Sendo essa fundamentalmente a base da teoria crítica de Bourdieu 
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universitário dentro do campo para o qual ele se prepara. Isso se torna mais importante 

quando consideramos a natureza eminentemente prática da profissão do músico erudito 

que, em maior grau que o músico dito popular, necessita de estruturas e condições 

específicas para desenvolver sua prática de maneira profissional. Além disso, embora 

a figura do solista seja a figura do músico erudito par excelence, a profissão do músico 

erudito é quase que, por necessidade, feita em conjunto com outros músicos, seja em 

um grupo de câmara, uma orquestra, um coro ou uma produção operística.  

A própria UNESP já tinha plena consciência da relação estreita entre o 

mercado de trabalho e a formação de seus alunos. A proposta de criação do curso de 

bacharelado com habilitação em canto, já em 1985, explicitamente elenca o mercado 

de trabalho como uma das justificativas para a criação do curso: 

Considerando que a meta fundamental do IAP objetiva as artes e 
considerando que no Estado de São Paulo não existe um Curso de Canto de 
nível universitário, apresentamos abaixo as seguintes justificativas para a 
criação do Curso de Bacharelado em Música – Habilitação em Canto. 
1. Mercado de Trabalho 
O mercado de trabalho no setor de canto é abrangente, podendo destacar 
dois aspectos relevantes: a) formar cantores profissionais através de uma 
formação musical; b) contribuir de maneira eficaz para capacitar maior 
conhecimento aos professores de técnica vocal; c) proliferação de corais. 
(UNESP, proc. 321/85 fl.3, 1985, itálico nosso) 

Se a profissão de músico existe67, este deve, obrigatoriamente, encontrar 

uma posição “produtiva” dentro da sociedade contemporânea. Sem isso a práxis 

musical torna-se apenas um hobby, incapaz de prover subsídios necessários para a 

sobrevivência dos indivíduos de maneira que qualifique seus praticantes como 

profissionais. De acordo com Bonfim (2017),   

A existência da carreira de músico de orquestra pressupõe necessariamente 
a relação entre estruturas formais que sustentem esse grupo e indivíduos 
especializados em tocar instrumentos musicais: se por um lado é preciso 
que haja instrumentistas para que as orquestras existam, por outro é preciso 
que as orquestras permaneçam para que esses instrumentistas possam tocar. 
(BONFIM, 2017, p. 18) 

Podemos usar o mesmo raciocínio para entender que cantores líricos 

também necessitam de estruturas formais para exercer sua prática e que a permanência 

                                                
67 A regulamentação da profissão de músico aconteceu por meio da Lei n.º 3.857 de 22 de dezembro de 1960, 
criando também a controvertida Ordem dos Músicos do Brasil (OMB). 
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contínua de estruturas que os sustentem é fundamental para a existência dos mesmos. 

Essas estruturas, de acordo com a teoria crítica de Bourdieu, estão inseridas em um 

campo específico e ajudam a delimitá-lo e defini-lo. Assim, dentro do campo de 

produção cultural da música erudita, as companhias produtoras de ópera, que no Brasil 

são intimamente conectadas a um teatro, tornaram-se responsáveis pelo emprego de 

cantores líricos profissionais desde a criação do gênero, seja no papel de coralistas ou 

no papel de solistas. Coli (2006) claramente define que “o espaço do exercício da 

atividade profissional do intérprete/cantor erudito é o teatro lírico” (p. 29). Se 

entendermos como surgiram e operavam essas estruturas formais estaremos mais bem 

equipados para entender quais as opções profissionais disponíveis dentro do campo da 

música erudita vocal no Brasil.  

A força estruturante dessas instituições dentro do campo da música erudita 

é tamanha que elas são capazes de organizar e delimitar o que aqui chamaremos de 

mercado principal (as atividades ligadas diretamente ao desenvolvimento da arte  em 

si, como a montagem de uma ópera ou um concerto) e o mercado secundário (formação 

de profissionais para o mercado principal e ) criado a partir das necessidades do 

mercado principal. Os agentes inseridos no campo desempenham papéis 

independentemente desta classificação, que será adotada apenas como uma maneira de 

qualificar o mercado de trabalho dentro do campo da música erudita vocal no Brasil. 

4.1 O Mercado Principal  

Até a virada do século XVIII para o XIX, a ópera era, em grande parte, um 

espetáculo da nobreza: os custos de uma produção (músicos, cantores, compositores, 

teatros) eram assumidos por algum nobre no intuito de abrilhantar a vida cultural da 

corte e, assim, aumentar o seu status. Assim as óperas imperiais, os teatros construídos 

por esses nobres e os músicos e cantores por eles empregados, eram todos pagos 

prioritariamente por ele.68 Os cantores e músicos estavam à disposição do seu patrono. 

O advento da revolução industrial alterou as relações de trabalho e, 

gradualmente, empoderou a nascente burguesia que se torna a classe economicamente 

                                                
68 O potencial financeiro do gênero operístico foi rapidamente explorado pela nobreza em Veneza onde, a partir de 
1637, com a inauguração do teatro San Cassiano, foram abertos vários teatros para produções comerciais de óperas. 
Esses teatros pertenciam à nobreza e eram explorados por ela em busca de ganho financeiro. 
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dominante. A ópera não perde o seu lugar como símbolo de status nessa nova 

configuração social, mas as bases de seu apoio financeiro mudam de acordo com a 

nova realidade socioeconômica.  Auvinen (2000) resume de maneira clara e sucinta a 

mudança das bases de apoio financeiro na história da ópera na Europa. 

Argumenta-se que a ópera como gênero artístico seja uma resposta à eterna 
necessidade do homem por algum tipo de drama musical durante um certo 
período histórico do desenvolvimento da sociedade da Europa ocidental, 
especialmente na esfera pública burguesa. Ela [a ópera] é fortemente 
associada àquela parte da sociedade e seu próprio desenvolvimento. [...] O 
desenvolvimento da ópera coincide com mudanças na sociedade desde o 
sistema feudal indo na direção do estado como uma entidade separada do 
seu soberano até a primazia do mercado. [...] Com o crescimento da 
importância do mercado a ópera - um aspecto importante na vida social da 
burguesia nascente – foi cada vez mais colonizada por ela. Isso é evidente, 
por exemplo, no sistema italiano de impresario e na evolução do sistema de 
repertório. O período de pico da ópera, especialmente a italiana, coincide 
com esse desenvolvimento. A cadeia de revoluções entre 1789 (França) e 
1918 (Alemanha) gradualmente extinguiu o papel da ópera como 
representante de uma publicidade [em tornar público] e aumentou o papel 
dominante da burguesia. O desenvolvimento de uma maior democratização 
– uma evolução para além da burguesia – trouxe à tona a colonização da 
ópera pelo Estado no século XX, durante o qual a maior parte das principais 
casas de ópera na Europa se tornaram financiadas e gerenciadas pelo 
próprio Estado. [...]. Durante seus 400 anos de existência a ópera tem 
servido como um veículo para a publicidade de quem ela representa e foi 
colonizada pelo mercado emergente e, subsequentemente, pelos Estados de 
providência. O fim do século XX está vendo uma mudança das 
organizações operísticas do Estado para o mercado mais uma vez. A 
importância da sociedade civil - a burguesia ou qualquer outro – para com 
a ópera deve permanecer em mente. (AUVINEN, 2000, p. 31)69 

Assim, as bases do apoio financeiro para a ópera foram acompanhando as 

mudanças socioeconômicas da Europa ocidental. É importante frisar que a ideia da 

                                                
69 It is argued that opera as an art form is an answer to man’s eternal need for music drama during a certain historic 
period of Western European society’s development – especially in the bourgeois public sphere. Further, it is closely 
linked to that section of society and its development. […] The early development of opera coincides with the 
changes in society from the feudal system towards the emergence of the state as a separate entity from the ruler, and 
the rise of the market. […] With the growing importance of the market, opera – as an important aspect of the social 
life of the emerging bourgeoisie – was increasingly colonized by it. This is evident, for example, in the Italian 
impresario system and the emergence of the repertory opera. The peak period of opera, especially Italian opera, 
coincides with this development. The chain of revolutions between 1789 (France) and 1918 (Germany) gradually 
brought an end to the role of opera as representative publicness and increased the dominating role of the bourgeoisie. 
This development of increasing democratisation – as it further progressed beyond the bourgeoisie – brought to the 
fore the colonization of opera by the state in the 20th century, during which most of the leading opera houses in 
Europe became state funded and administered. […] It has, during it 400-year existence, been a vehicle for 
representative publicness, and been colonized by the emerging market and subsequently by the emerging welfare-
states. As the end of the 20th century is witnessing a shift from state dominance in opera organisations towards the 
market again, the importance of the civil society – its bourgeois sector or some other – to opera must be born in 
mind.  
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ópera como parte de um “espetáculo social” nunca se alterou de modo significativo 

durante seus quatrocentos anos de história. A ópera como gênero musical e função 

social (talvez em nenhum outro gênero musical esses dois aspectos se entrelacem de 

maneira tão estreita) está fortemente situada no que muitas vezes é chamado de “alta 

cultura”, de onde tem tido muita dificuldade de desvinculação, prejudicando sua 

percepção entre a população de maneira mais homogênea.  

Continuando a lógica da maior especialização entre e interprofissões, 

características do capitalismo, a ópera70 passa a contar com o cantor solista e o cantor 

coralista, especializados e avaliados pelo mercado de maneiras distintas. O cantor 

solista, a partir de meados do século XIX, passa a ser cada vez mais um profissional 

liberal (ou freelancer), enquanto o coralista, geralmente, está contratado de maneira 

mais duradoura a um elenco de corpos estáveis, ou fixos, de um teatro, assim como a 

orquestra. De acordo com Auvinen (1984, p. 8) 

A noção de um cânone de óperas em que cantores apareciam no último 
minuto em uma produção que todos mais ou menos conheciam começou a 
se desenvolver na década de 1840. Em meados de 1850, quando a indústria 
[de ópera] havia se recuperado plenamente dos problemas de 1848-9, o 
cânone começa a se estabelecer. Na década de 1870 ele havia se tornado a 
regra. Esse desenvolvimento acompanhou de mãos dadas com o 
desenvolvimento do mercado para cantores. Depois das revoluções de 1848 
os governos e tribunais ficaram cada vez mais relutantes em interferir com 
a liberdade de contrato entre aqueles envolvidos em transações do mercado. 
[...] cantores de ópera já haviam se tornado criaturas do mercado e o novo 
estado das coisas confirmou-se a medida que o século XIX avançou (apud. 
AUVINEN, p. 30, tradução nossa).71 

Isso significa que, em países de longa tradição com a ópera, esse processo 

de especialização do cantor dentro dos teatros já estava bem estabelecido no início dos 

anos 1900. A imensa popularidade da ópera na Europa no decorrer do século XIX fez 

com que o número de teatros se multiplicasse, criando um mercado significativo para 

os cantores da época. De acordo com Auvinen (2000) “um dos problemas que a imensa 

                                                
70 Mais precisamente, as instituições produtoras de óperas, que majoritariamente, mas não exclusivamente, são 
teatros. 
71 the notion of repertory opera, with singers coming along to appear at the drop of a hat in a work everyone more 
or less knew, was not to develop fully until the 1840s. By the mid 1850s, when the industry had fully recovered 
from the upheaval of 1848-9, repertory opera was becoming established. By the 1870s it was the norm. This 
development went hand in hand with the development for the market for singers. After the 1848 revolutions, 
governments and law courts were increasingly reluctant to interfere with freedom of contract among those engaged 
in market dealings. [...]Opera singers were thus already creatures of the Market, and the new state of things was 
confirmed as the nineteenth century wore on.  
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popularidade da nova ópera buffa trouxe foi a necessidade do que pode ser descrito 

apenas como produção em massa” (apud. AUVINEN, 2000, p. 22, tradução nossa)72. 

A necessidade de cantores para esse mercado em expansão tinha que ser correspondida 

pelo número de alunos interessados em se tornarem profissionais, aumentando a 

procura por professores particulares e conservatórios. Não coincidentemente, a 

expansão do modelo do conservatório por todo o mundo foi tão rápida no século XIX: 

existia um mercado capaz de absorver seus egressos em várias capacidades. Não 

coincidentemente, também, temos a criação da ciência do canto baseada nas 

descobertas de Manuel Garcia II73 e o surgimento dos primeiros grandes pedagogos 

modernos do canto como Francesco Batista Lamperti (1811-1892) e seu filho Giovanni 

Batista Lamperti (1839-1910), Matilde Marchesi (1821-1913), Julius Stockhausen 

(1826-1906) e William Shakespeare (1849-1931).   

As grandes estrelas do canto lírico, assim também como cantores de menor 

renome, já transitavam como freelancers há algum tempo no continente europeu e eram 

contratados para desempenhar determinados papéis em teatros dispostos a arcar com 

seus custos. Independente da posição assumida dentro do mercado (coralista ou 

solista), o que é de importância fundamental é que essas companhias de ópera, através 

da atividade produtiva contínua e sustentada, foram capazes de fornecer a estabilidade 

necessária para que os cantores desenvolvessem a prática do canto e se tornassem 

verdadeiros profissionais. Existia uma relação clara entre a educação desses cantores e 

um locus onde desenvolver aquilo que haviam aprendido. Os objetivos e as finalidades 

eram claros, pois efetivamente existia um mercado onde ingressar, o que tornava viável 

toda uma “cadeia produtiva” do canto lírico viável. A Figura 1, abaixo, ilustra 

resumidamente, e de maneira simples, a lógica que rege o funcionamento de tal cadeia. 

                                                
72 One of the problems which the immense popularity of the new opera buffa brought was the need for what can 
only be described as mass production. 
73 Interessante lembrar que o tratado sobre canto de Manuel Garcia foi publicado em 1840, precisamente quando a 
ópera iniciava seus anos de maior popularidade dentro de um mercado mais reconhecidamente capitalista.  
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Figura 1: Funcionamento da cadeia produtiva do cantor lírico. 

Embora o Brasil tenha sido um consumidor de óperas desde antes da vinda 

da família real para o país, foi com a chegada de Dom João VI que o Rio de Janeiro 

viu estabelecer uma sucessão de temporadas operísticas que se tornaram o divertimento 

principal das classes dominantes: primeiramente a nobreza e, no final no século XIX, 

a burguesia oligárquica dominante no país. A sociogênese da ópera no Brasil nos ajuda 

a entender os problemas enfrentados por esse gênero que, por sua vez, nos ajudam a 

compreender o mercado e a formação dos cantores líricos no país. 

Com o influxo de dinheiro do primeiro ciclo da borracha na Amazônia e a 

riqueza da indústria cafeeira no sudeste do país, em um espaço de 15 anos, o Brasil viu 

três monumentais teatros de ópera serem erguidos: o Teatro Amazonas (1896) e os 

teatros municipais do Rio de Janeiro (1909) e São Paulo (1911). Erigidos como 

símbolos das possibilidades de uma nova República, esses teatros, de acordo com 

Costa (2017), são “representativos do desejo de civilidade, a tradução material do 

adiantamento cultural e econômico [das] classes dirigentes” (p. 241).  

No entanto, o funcionamento desses teatros era voltado para uma pequena 

parcela da população dessas cidades e gerido de maneira a priorizar não o crescimento 

e fortalecimento da arte e artistas locais, mas sim em sanar a necessidade de regalar o 

público pagante com uma experiência próxima das capitais europeias, com artistas lá 

formados. São as “palavras do intelectual socialista Antonio Piccarolo, de origem 

italiana, que deflagram uma reflexão bastante pertinente sobre o real alcance social e 

cultural de teatros nababescos como os municipais do Rio e de São Paulo no fim da 

década de 1900” (COSTA, 2017, p. 247) e que ainda hoje, mais de um século após 

suas inaugurações, continuam atuais: “correspondem esses teatros às tendências e 

exigências dos tempos modernos?” 

Teatros construídos pela e para a burguesia, automaticamente, excluíam a 

grande massa da população. Assim, esses edifícios, e as obras ali apresentadas, 

especificamente a ópera, se associaram de maneira estreita ao elitismo. Ao considerar 

a pergunta de Antonio Piccarolo, Costa (2017) elucida que  
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É dessa reflexão apaixonada, e algo militante, que Piccarolo extrai duas 
consequências lógicas para essa questão das audiências: se, por um lado, o 
caráter grandiloquente e nobre da ópera, a grande arte, difere das operetas 
e demais diversões menores, sendo, pois, responsável pela elevação moral 
e espiritual dos homens, a forma arquitetônica empregada em ambos os 
teatros seria responsável por afastar, por assim dizer, o povo, a grande 
massa, dessa forma sublime de arte. Por outro lado, este afastamento do 
grande público acarretaria uma segunda consequência negativa: as 
dificuldades financeiras para manutenção desses espaços. (COSTA, 2017, 
p. 248) 

De acordo com Coli (2016, p. 182) “a indústria operística italiana, no 

século XIX, tornou-se assim um verdadeiro produto cultural de exportação para o resto 

do mundo, particularmente para os teatros latino-americanos e especialmente o Brasil.” 

Os teatros brasileiros, assim como outros teatros da América do Sul, funcionavam sob 

o sistema de empresário, ou agente teatral.  Isso significa que as temporadas líricas 

oficiais eram contratadas para determinados agentes (ou empresários) que eram 

responsáveis por arregimentar os cantores e orquestras na Europa e trazê-los aos teatros 

brasileiros. Assim, toda uma companhia de ópera, incluindo cenários e figurinos, 

cruzava o Atlântico para se apresentarem em algo que hoje chamaríamos de uma turnê 

pela América do Sul. Coli (2016) explica que  

Em geral, as características da estrutura do espetáculo lírico italiano 
refletem-se na estrutura da ópera no Brasil, já que o produto oferecido pela 
indústria do espetáculo lírico nas temporadas oficiais era importado da Itália 
e, por isso mesmo, acarretava altos custos para a sua produção. A 
manutenção da ópera por uma elite significava a manutenção de uma 
estrutura hierárquica com base na tradicionalista ordem político-social 
vigente. (COLI, 2016, p. 180) 

Assim, o Teatro Municipal de São Paulo, para nos atermos apenas a um 

dos teatros importantes do país, esteve sob o monopólio de um mesmo empresário 

durante quinze anos74. Se, por um lado, isso permitiu que grandes vozes daquele tempo 

fossem escutadas no país, por outro lado, inibiu as oportunidades para o 

desenvolvimento do talento local, fortalecendo a percepção da ópera como um gênero 

pertencente a uma cultura e estrato social exclusivo.  Tornando esse quadro ainda mais 

complexo, havia a questão do próprio financiamento dessas temporadas líricas que, 

embora fossem organizadas por empresários, eram subvencionadas pelo poder público, 

                                                
74 Walter Mocchi foi o empresário responsável pelas temporadas líricas oficiais no Theatro Municipal de São Paulo 
entre 1912 e 1926. Ver Coli (2006) para informação mais detalhada sobre o mercado do teatro lírico em São Paulo.  
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que também cedia o uso do teatro (BERNARDES, 2004, p. 184). Os empresários 

buscavam maximizar seus lucros e, nesse sentido, o modelo empresarial utilizava-se 

de subsídios públicos para fins lucrativos privados. Nisso os teatros brasileiros iam na 

contramão de uma corrente dos países europeus onde é “a municipalidade ou o governo 

nacional ou provincial, ou o consórcio dos três, como acontece na Alemanha, que 

sustenta e organiza os teatros líricos” (BERNARDES, 2004, p. 162). Nem a breve 

gestão de Mário de Andrade frente ao Departamento Municipal de Cultura de São 

Paulo75 conseguiu alterar, de maneira decisiva, o funcionamento desse sistema de 

produção.  

O que é de relevância nessa breve história do funcionamento da ópera no 

país para esta pesquisa é ressaltar que os processos de enraizamento do gênero 

aconteciam à revelia do desenvolvimento dos artistas locais, fossem esses os cantores, 

cenógrafos, figurinistas e, por algum tempo, até mesmo os músicos de orquestra. 

Embora o interesse da população local para a ópera sempre tenha existido, ele era 

baseado em um consumo imediato que satisfizesse os padrões que a burguesia 

identificava como fundamentais, mas que não eram, necessária e exclusivamente, 

artísticos.  

Evidentemente não podemos esquecer que o ensino da música no Brasil na 

primeira década do século XX ainda era pouco abrangente e, talvez, fosse incapaz de 

produzir artistas em quantidade para esse mercado em expansão. Mas esse argumento 

pode ser contextualizado quando, em 1938, a cantora Gabriela Besanzoni Lage (1888-

1962) tentou criar uma companhia de ópera nacional. Bernardes (2004) relata que 

Com o objetivo de formar um quadro permanente para integrar o elenco das 
futuras temporadas líricas oficiais, tanto do Rio de Janeiro quanto de São 
Paulo, a cantora Gabriella Besanzoni Lage tentou “revolucionar” o 
panorama do nosso teatro lírico. Para tanto, juntou artistas cariocas e 
paulistas, entre eles maestros, cantores líricos e cenógrafos, e organizou a 
Companhia Lírica Nacional. Mas, a empreitada não deu certo e a 
Companhia só esteve à frente da temporada lírica [do Rio de Janeiro] de 
1938. […] faltou estrutura financeira para bancar o elenco permanente e, 
além disso, para os papéis de peso, foi necessário contratar profissionais 
estrangeiros, o que resultou em um custo muito alto, impossibilitando que 
a empresa se mantivesse em funcionamento. (BERNARDES, 2004, p. 207) 

                                                
75 Mário de Andrade foi diretor do Departamento Municipal de Cultura de São Paulo, desde sua criação em 1935 
até 1938, quando implementou políticas públicas de democratização da cultura para a população de São Paulo. 
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Assim, o sistema de temporada produzido por empresários continuou 

operando no Brasil, com maior ou menor força, dependendo da localização, até a 

década de 1980. Casoy (2006) relata que no Theatro Municipal de São Paulo já há 

algum tempo a maior e mais rica metrópole brasileira,  

Os responsáveis pela Secretaria de Cultura foram ficando preocupados com 
o fato de que, no modelo que se praticava, o Theatro Municipal funcionava 
apenas como espaço de aluguel, e não como uma instituição cultural que 
pudesse reter das temporadas algo mais do que simples lembranças. Era 
necessário que as experiências práticas pudessem servir de base para a 
acumulação de informações e conhecimentos que permitissem à cidade 
solidificar sua base cultural no campo da lírica. Foi assim que, em 1980, o 
sistema de empresários deixou de existir. A secretaria criou, em seu lugar, 
o Projeto Pró-Ópera, visando estabelecer, através de suas próprias 
produções, um teatro de repertório que valorizasse o artista nacional, sem 
excluir os estrangeiros. (CASOY, 2006, p. 32) 

 Foi a partir dessa década que o cantor lírico brasileiro começou a encontrar 

maior possibilidade de contratação nas produções de ópera dentro do próprio país. Isso 

significa que, durante algumas décadas, ao menos entre 1900 e 1980, os cantores líricos 

brasileiros interessados em uma carreira de solista contavam com poucas 

oportunidades de trabalho frente ao mercado existente no país, que os marginalizava 

frente aos arranjos financeiros e artísticos de um sistema de produção que não se 

preocupava com o desenvolvimento e profissionalização dos artistas locais. 

Em vista desses fatos temos que entender o desenvolvimento do cantor 

lírico profissional solista no Brasil como uma atividade relativamente tardia quando 

comparada com o universo da ópera na Europa e outros mercados emergentes. O 

sistema de empresário que operou durante décadas nos teatros brasileiros, o baixo 

número de companhias produtoras de óperas, a intermitência das produções no país e 

o desinteresse político com relação à música erudita são todos fatores que colaboraram 

para que a cadeia produtiva de cantores permanecesse estanque durante longas 

décadas. Enquanto os padrões de canto no resto do mundo se tornavam cada vez mais 

altos no que diz respeito às qualidades de produção e àquilo que se espera de um cantor 

solista (ver capítulo 2), foi apenas a partir da década de 1980 que os cantores brasileiros 

começaram a se profissionalizar e ter maior destaque e oportunidades de atuação no 

próprio país (não coincidentemente, foi no final dessa década que o bacharelado de 

canto da UNESP passou a funcionar, justamente com o objetivo de dar maior 

profissionalismo ao cantor formado no âmbito universitário). Isso de maneira alguma 
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significa que o Brasil, antes da década de 1980, tenha sido incapaz de produzir artistas 

cantores de alto nível, alguns de carreira internacional. Mas é importante apontar que 

tal fato se deve mais ao empenho pessoal desses indivíduos do que a uma história de 

apoio e oportunidades institucionais dentro do país.  

Temos que entender que a profissão de cantor lírico solista no país é 

contingente de uma série de fatores extramusicais (influências de campos externos) 

sobre os quais os cantores têm pouca influência.  As dificuldades política, financeira e 

administrativa enfrentadas ainda hoje no país por essas instituições artísticas, como 

vimos, tem raízes históricas que, em pleno século XXI, estão longe de serem 

resolvidas. Diretamente relacionada à instabilidade dessas instituições está a 

capacitação dos profissionais que ali trabalham e aqueles alunos que são atraídos para 

esse tipo de trabalho. Os cantores coralistas, os solistas e os professores de canto 

dependem de uma produção artística ininterrupta, em quantidade suficiente para atingir 

certo grau de competência e autonomia. Não podemos desvincular a existência dos 

cursos de música da sua função profissionalizante. A música, como fenômeno, 

acontece apenas através da prática, demandando a existência de uma produção cultural 

específica. Casoy (2006) resume como essas questões se inter-relacionam: 

Uma quantidade grande de cantores, em todo o país, estuda, dedica-se anos 
a fios, mas pouco se apresenta. As oportunidades são muito pequenas e, 
quando raramente acontecem, aproveitam um número restrito de cantores.  
Proporcionalmente, o número de cantores formados pelos conservatórios e 
professores particulares aumenta mais do que a capacidade de se produzir 
ópera no país. Não havendo espetáculos acessíveis, nem meios de iniciação 
da juventude nessa arte que mescla e exige conhecimento de muitas 
linguagens, o que vemos é o empobrecimento do público e da própria 
cultura. (CASOY, 2006, p. 47) 

4.1.1 Os Coros Profissionais 

A construção e modus operandi dos teatros municipais de São Paulo e do 

Rio de Janeiro nas primeiras décadas do século XX, como vimos, levantou várias 

questões a respeito do papel do estado na democratização e acessibilidade à cultura 

erudita nessas capitais e no país. A evolução de uma consciência nacionalista da elite 

intelectual brasileira impulsionou os subsequentes movimentos artísticos e filosóficos 

sobre os rumos das artes no Brasil, exemplificado na Semana de Arte Moderna de 1922. 

Assim, o crescente envolvimento da sociedade civil sobre a orientação das instituições 
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artísticas no país (que eram em número bastante restrito na época) fez com que, muito 

lentamente, elas fossem se adaptando a interesses mais abrangentes que àqueles da 

burguesia dominante, embora, em última análise, nunca tenham conseguido se libertar 

totalmente de um viés elitista: seja ele econômico ou intelectual. 

A partir da década de 1930 podemos observar uma movimentação no 

sentido de criar e institucionalizar corpos artísticos estáveis como uma maneira de 

utilizar ferramentas governamentais em prol de uma política cultural, além de 

profissionalizar músicos que já desempenhavam funções semelhantes de maneira 

menos institucional. Formações orquestrais e corais já existentes foram gradualmente 

sendo moldadas às novas estruturas, como resultado de um processo de 

institucionalização chancelado pelos governos estaduais ou municipais. Esse processo, 

segundo Bonfim (2017), pode ser ilustrado pela criação da Orquestra Sinfônica 

Municipal de São Paulo que 

[…] realmente efetivada pela Lei n.º 3.829, de 28 de dezembro de 1949 
(posteriormente revogada pela Lei n.º 8.401, de 8 de junho de 1976), foi 
precedida por uma Orquestra do Theatro Municipal de São Paulo, que atuou 
entre os anos de 1939 e 1949 e foi, efetivamente, a primeira orquestra que 
recebeu o status de corpo estável na cidade. Sua criação, no entanto, 
remonta ao ano de 1935, com raízes em 1933. (BONFIM, 2017, p. 152) 

Bonfim (2017) também especula que o grande número de músicos 

desempregados no país entre 1930 e 1970 serviu como incentivo aos governos 

estaduais e municipais para a criação de corpos estáveis no decorrer desse período. De 

acordo com a autora 

Há, portanto, dados suficientes para demonstrar que a tentativa de 
minimizar o crescente desemprego dos músicos no Brasil, a partir da década 
de 1930, foi um dos objetivos da estatização das orquestras, além do desejo 
da elite de ter organismos sinfônicos estáveis à sua disposição, financiados 
pelos cofres públicos. As duas razões provavelmente fundamentaram a 
criação de orquestras estaduais e municipais em várias cidades brasileiras 
ao longo do século XX e, até a década de 1970, havia uma certa convicção 
dos governos e da elite intelectual de que esse havia sido o melhor caminho 
para a manutenção de orquestras estáveis. (BONFIM, 2017, p. 178) 

Embora um histórico sobre a criação, funcionamento e gerenciamento 

desses teatros e orquestras esteja além dos objetivos dessa tese, é importante 

entendermos que essas instituições acabaram por se tornar polos importantes de 
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emprego para músicos e cantores no país, ao mesmo tempo em que as orquestras de 

mercado entraram em decadência. Bonfim (2017) explica esse fenômeno. 

No que se refere aos conjuntos orquestrais, o século XX foi marcado pela 
dissolução de centenas de orquestras surgidas em mercados que sofreram 
abrupta transformação ou dissolução, entre eles a Igreja Católica, os 
cinemas, os cassinos e cabarés, as estações de rádio e televisão, e as festas 
e bailes em clubes e associações privadas. Tal dissolução acarretou o 
desemprego de dezenas de milhares de músicos por todo o país, cuja 
quantidade exerceu impacto significativo na política de estatização das 
orquestras, como recurso extremo para a geração de empregos para a classe 
musical. (BONFIM, 2017, p. 164) 

De acordo com Bonfim (2017), “é inegável a importância da fundação da 

orquestra sinfônica Municipal em 1949 e dos demais corpos estáveis pela Prefeitura de 

São Paulo a partir de então, especialmente na criação de um modelo de gestão pública 

das orquestras sinfônicas” (p. 162).  

A criação de corpos estáveis (orquestra, coro e ballet) em um teatro lírico 

é compreensível não apenas do ponto de vista de uma política cultural, mas também 

do ponto de vista financeiro. Sem corpos estáveis os teatros permaneceriam atrelados 

à política dos empresários teatrais que, como vimos, pouco tinham para oferecer de 

durável ao desenvolvimento cultural sustentado dessas cidades e seus artistas, mesmo 

utilizando-se de subsídios públicos. A contratação esporádica, por concerto ou ópera, 

inclui arregimentar e organizar um número grande de músicos contratados apenas por 

um período específico. O custo financeiro e logístico desse modelo acaba por 

inviabilizar o desenvolvimento e planejamento de um teatro lírico. Ter disponíveis as 

forças necessárias para o desenvolvimento de um teatro em tempo integral serve dois 

propósitos fundamentais: atenua os custos individuais de cada concerto ou espetáculo 

(ópera ou ballet), visto que os corpos estáveis são funcionários contratados e o gasto 

individual com cada músico é menor do que seria para concertos individuais; e 

possibilita a implementação de uma política sociocultural de valorização e 

desenvolvimento de um setor específico das artes.  

Em 1950, na capital paulista, menos de um ano após  a criação da Orquestra 

Sinfônica Municipal de São Paulo, foi criado o Coral Municipal76 (constituído do Coral 

Lírico e do Coral Paulistano) que têm atraído cantores de todo o  país todo devido a 

                                                
76 Lei n.º 3937, de 29 de Agosto de 1950 cria o Coral Municipal e dá outras providências.  
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sua reputação, programação e remuneração.77 O coro do Theatro Municipal do Rio de 

Janeiro foi criado junto com a Orquestra do Theatro Municipal sob o decreto n.º 3.506 

de 02 de maio de 1931 e, historicamente, apresenta salários mais baixos que São Paulo, 

fazendo com que a força do mercado em cada uma dessas capitais seja distinta. 

Até meados da década de 1970, esses dois coros eram os únicos coros 

profissionais onde o cantor lírico poderia desenvolver uma carreira profissional 

exclusiva. Outras orquestras criadas no Brasil nessas décadas não criaram seus próprios 

coros, preferindo contratar cantores à medida que o repertório exigisse essa formação. 

Assim, o grande boom de criação de orquestras profissionais não foi acompanhado pela 

criação de coros profissionais.  

Embora o canto coral seja uma atividade bastante difundida no Brasil, tal 

atividade acontece, majoritariamente, de maneira amadora e voluntária. Presente em 

inúmeras ocasiões, religiosas, comemorativas, terapêuticas, entre outras, isso explica 

sua disseminação pelo território brasileiro em grande proporção.  A Tabela 1, abaixo, 

mostra como se compara a presença das atividades corais e orquestrais pelo Brasil e 

incluem grupos profissionais e amadores.  

 
Tabela 1: percentual de municipios brasileiros com grupos corais e orquestrais. 

Tipos de Grupos 
Artísticos 

Percentual de Municípios com Grupos Artísticos 

 2001 2005 2006 2012 2014 
Coral _ 48,2% 44,9% 47,9% 50,4% 
Orquestra 5,6% _ 11,5% 15,5% 22,1% 
Fonte: Bonfim (2017, p. 192). Números obtidos de acordo com dados do IBGE. Traços indicam a 

ausência de dados para os respectivos campos. 
 

As necessidades de um grupo orquestral em contraposição a um grupo 

coral são bastante evidentes. Para um coral é necessário apenas o interesse de um grupo 

de pessoas, um maestro e um ambiente de ensaio. O nível individual dos membros do 

coro, assim como o resultado final, será diretamente proporcional ao objetivo do coro. 

Para uma orquestra, mesmo que amadora, tornam-se necessários instrumentos e um 

mínimo de conhecimento técnico sobre estes, fatores que dificultam sua 

                                                
77 A contratação por CLT dos corpos artísticos para os músicos do Theatro Municipal de São Paulo, a partir de 
2014, regularizou os contratos de trabalho desses profissionais. Os últimos servidores públicos contratados pelo 
teatro haviam ingressado como tal em 1986, data do último concurso público para coralistas. A partir daquele ano, 
e até a criação da Fundação Theatro Municipal de São Paulo, os músicos ingressantes trabalhavam sob contratos 
temporários.  
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implementação de maneira tão abrangente quanto o coro. Dessa maneira, podemos 

entender como a atividade coral tem presença em mais de 50% dos municípios 

brasileiros, enquanto as orquestras existem em menos de um quarto deles.  

Evidentemente, para o mercado de trabalho do cantor, a atividade coral 

relevante é aquela que é remunerada. De acordo com um projeto de lei na câmara dos 

deputados para a instituição do Dia Nacional do Corista,78  

Os coros profissionais apresentam repertórios clássicos, os cantores são 
músicos remunerados para exercer tal função e, normalmente, este grupo é 
mantido por instituições públicas, governos, grandes teatros, secretarias de 
cultura, fundações e etc. (BRASIL, 2012, on-line) 

No entanto, de acordo com Junker (1999), o coro profissional “é dos mais 

raros no país” (p. 3). Foi apenas em 1979 que o Coral Lírico de Minas Gerais, abrigado 

no Palácio das Artes em Belo Horizonte, passou a existir como um corpo estável do 

funcionalismo público mineiro, embora sua criação já tivesse sido prevista no decreto 

n.º 14.916 de 25 de outubro de 1972. A secretaria de cultura do Amazonas criou o 

Coral Amazonas em 1997, mesmo ano da criação da Amazonas Filarmônica. A 

Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA), recentemente, fez o possível para criar 

o seu próprio coro profissional, mas questões orçamentárias inviabilizaram o projeto, 

que se resumiu à contratação de um pianista e uma preparadora vocal como servidores 

públicos contratados pela orquestra.  

A cidade de São Paulo, pelos seus recursos financeiros, tamanho, 

densidade populacional e cosmopolitismo, encontra-se em uma posição privilegiada 

com relação à existência de coros remunerados. Além dos dois coros estáveis do 

Theatro Municipal de São Paulo, a criação da Fundação Osesp em 2005 foi de tal 

envergadura que possibilitou a eventual criação de seu próprio coro profissional, o 

Coro da Osesp79.  

Além disso, a cidade conta com um histórico de corais que, mesmo não 

remunerando seus integrantes no mesmo nível dos coros profissionais da cidade, 

oferecem bolsas de estudos que auxiliam financeiramente seus integrantes. O Coro 

Acadêmico da OSESP, criado em 2013, visa a profissionalização de seus cantores e 

disponibiliza uma bolsa de estudos para seus integrantes. O atual Coral Jovem do 

                                                
78 Dia do Corista seria celebrado no dia 20 de dezembro.  
79 Criado a partir do Coro Sinfônico do Estado de São Paulo, estabelecido em 1994. 
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Estado, hoje pertencente à Escola de Música do Estado de São Paulo (EMESP), era 

conhecido como Coral do Estado de São Paulo. Criado em 1979, ele serviu como 

referência para a vida musical de São Paulo 80  e funcionava como um coro 

semiprofissional, remunerando seus integrantes com bolsas de estudo. 

Coincidentemente, a professora doutora Martha Herr foi uma de seus regentes durante 

os anos de 1984 e 1987. De acordo com Guimarães (2009) a presença de Martha à 

frente do coral foi memorável. 

Recém-chegada dos Estados Unidos, onde concluíra seu mestrado, Martha 
Herr foi escolhida para o cargo [regente do coro]. Soprano especializada em 
música contemporânea, sempre muito requisitada como solista, Martha 
tinha relativamente pouca experiência como regente. Mas foi sob seu 
comando que o Coral do Estado conquistou prestígio e maturidade musical 
– e uma sonoridade que, possivelmente, fazia do grupo o melhor coro então 
em atividade na cidade de São Paulo.  
É impossível saber se a “safra” de cantores naquela época era especialmente 
boa ou se foi a presença de uma cantora de alto nível na regência que atraiu 
para o Coral do Estado alguns dos melhores cantores daquela geração – 
provavelmente uma combinação dos dois fatores. Mas o fato é que as 
audições para o grupo voltaram a ser concorridas, atraindo de 400 a 500 
pessoas a cada temporada. (GUIMARÃES, 2009, p. 56) 

Resumidamente, as oportunidades de emprego como coralista profissional 

no Brasil são muito escassas. Na atual conjuntura (junho 2018) esses empregos 

resumem-se ao quadro abaixo (Quadro 4): 

 
Quadro 4: Coros profissionais no Brasil em 2018 por nome, localização, regime de contrato e ano 

de início das atividades. 

Coro Localização Regime de Contrato Início das 
atividades 

Coral Lírico Municipal de São 
Paulo 

São Paulo CLT (Estatutário até 2014) 1950 

Coral Paulistano Mário de 
Andrade 

São Paulo CLT (Estatutário até 2014) 1950 

Coro da Osesp São Paulo CLT 2001 
Coro do Theatro Municipal do 
Rio de Janeiro 

Rio de Janeiro Estatutário 1931 

Coral Lírico de Minas Gerais Belo Horizonte Estatutário 1979 
Coral Amazonas Manaus Estatutário 1997 
Coro da Camerata Antiqua Curitiba CLT 1974 

                                                
80 Entre seus inúmeros integrantes o Coro do Estado conta com egressos que desenvolvem carreiras importantes na 
vida musical brasileira como os maestros Abel Rocha, Luiz Fernando Malheiro, Celso Antunes além de inúmeros 
cantores ainda em atividade profissional.  
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Coro Localização Regime de Contrato Início das 
atividades 

Coro da Orquestra Sinfônica de 
Goiânia 

Goiânia Estatutário 1995 

Coral Municipal de Petrópolis Petrópolis (RJ) CLT 1976 (com 
interrupções) 

Fonte: Elaboração própria, a partir de informações no sítio de cada instituição. 
 

É importante frisar, no entanto, que, com a exceção dos coros dos teatros 

do Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus e Belo Horizonte, esses empregos não 

configuram trabalho em tempo integral.81 Mesmo esses poucos coros muitas vezes são 

incapazes de fornecer um salário suficiente para o sustento de seus integrantes através 

dessa única ocupação. Inúmeros integrantes desses coros desenvolvem outras 

atividades remuneradas, sejam elas na música ou não. A participação em coros, ou 

como solistas, em cerimônias festivas (principalmente casamentos) é uma atividade 

bastante familiar para esses cantores coristas e mesmo para aqueles que se consideram 

solistas, em várias cidades, particularmente na capital paulista.  

Não podemos esquecer também que o mercado da música é extremamente 

flexível no que diz respeito a entrada de agentes no campo. Isso significa que não 

necessariamente um egresso universitário da música terá uma vantagem sobre seus 

concorrentes sem a mesma formação. Não existem órgãos ou entidades reguladoras do 

mercado. A Ordem dos Músicos do Brasil (OMB), que teoricamente seria responsável 

por fiscalizar a atividade do músico no país, mostrou-se ineficiente, autoritária e 

incapaz de proteger os interesses dos músicos. De acordo com Moraes (2004) 

A Lei n.º 3.857/60 [que criou a OMB] é paternalista e corporativista, 
consequência lógica de um período político marcado por um forte 
intervencionismo estatal. Evidência desse protecionismo clássico é que a 
sindicalização era obrigatória aos trabalhadores. Ademais, os sindicatos 
eram controlados pelo Estado, ainda que de forma camuflada. (MORAES, 
2004, p. 15) 

A atividade do músico não é potencialmente lesiva a terceiros e prescinde 

do mesmo tipo de controle, diferentemente de profissões altamente reguladas, como 

medicina, direito, engenharia e arquitetura. Em 2014, 

                                                
81 Mesmo alguns desses coros, como no caso do Coral Lírico do Theatro Municipal de São Paulo, a atividade 
profissional do coralista até 1989 era feita à noite, após o turno de trabalho dos seus integrantes, que não se 
dedicavam exclusivamente ao coro.  
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O Supremo Tribunal Federal reafirmou jurisprudência no sentido de que a 
atividade de músico é manifestação artística protegida pela garantia da 
liberdade de expressão, e, portanto, é incompatível com a Constituição 
Federal a exigência de inscrição na Ordem dos Músicos do Brasil (OMB), 
bem como de pagamento de anuidade, para o exercício da profissão. (STF, 
online, 2014) 

Dessa maneira, as posições dentro do mercado para músicos não têm a 

obrigatoriedade de uma formação acadêmica. A habilidade técnica/musical é avaliada 

pelo mercado e, no caso específico da música erudita, pela banca de concursos e 

audições. Assim, as exigências para a função de coristas nos últimos concursos no 

Theatro Municipal do Rio de Janeiro, em 2013, e para o Coral Lírico de Minas Gerais, 

em 2012, prescindia de formação musical específica. Havia a necessidade de formação 

superior, mas essa formação poderia ser em qualquer área do conhecimento.82 

Além disso, há uma controvérsia recorrente a respeito da formação musical 

do cantor lírico em geral, já abordada no capítulo 2. No campo da música erudita, há a 

percepção pejorativa de que os cantores não são musicistas, mas “apenas” cantores. 

Sob essa ótica os cantores seriam limitados com relação à sua capacidade de leitura e 

compreensão musical.  Assim, cria-se uma divisão entre os próprios cantores: aqueles 

que têm uma voz privilegiada, mas são incapazes de leitura musical; e aqueles que são 

menos dotados vocalmente, mas têm uma excelente leitura.   

Os coros, a grosso modo, acabam por seguir essa mesma divisão: os corais 

líricos como o Coral Lírico do Theatro Municipal de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 

Horizonte e Manaus, associados à produção de óperas, seriam musicalmente menos 

sofisticados. Já o Coro da Osesp, o Coral Paulistano e o coro da Camerata Antiqua têm 

um repertório mais complexo musicalmente e fazem uma demanda mais rígida a 

respeito da capacidade de leitura musical dos seus integrantes. Os concursos para esses 

dois tipos de coro diferem radicalmente na qualidade esperada da leitura à primeira 

vista de cada candidato, além de uma estética muito específica com relação ao tipo de 

sonoridade de seus cantores.  

                                                
82 Edital para o Coro do Theatro Municipal do Rio de Janeiro: 
<https://www.pciconcursos.com.br/concurso/ftm-fundacao-teatro-municipal-do-rio-de-janeiro-rj-22-vagas>. 
Último acesso em 19 jun. 2018. 
Edital para o Coral Lírico de Minas Gerais: 
<https://www.acheconcursos.com.br/imagens/concurso_anexo/4634/edital.pdf>.  Último acesso em: 19 jun. 2018.   
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Não podemos, no entanto, entender a atual situação dos corpos estáveis 

dessas instituições como, ironicamente, estáveis e inabaláveis. Muito pelo contrário. 

De acordo com Bonfim (2017) 

A política dos corpos estáveis, embora tenha proporcionado a criação dos 
organismos musicais de maior porte, em São Paulo e outras cidades 
brasileiras, foi realizada sobre bases pouco sólidas que […] deixou de 
contemplar sistemas que garantissem o seu pleno funcionamento e 
continuidade, e tornou as grandes orquestras, além de considerável parte do 
movimento musical, dependente do financiamento público e pouco capaz 
de ultrapassar momentos de crise financeira sem a intervenção estatal. 
(BONFIM, 2017, p.163). 

Episódios recentes no campo da produção artística da música erudita no 

país, previamente mencionados, mostram o quão suscetíveis essas instituições são ao 

controle do poder político brasileiro. Enquanto não houver um trabalho efetivo sobre a 

importância e relevância dessas instituições para a sociedade brasileira elas estarão 

constantemente ameaçadas por um poder político que, a grosso modo, não compreende 

o papel sociocultural das orquestras, coros e corpos de baile existentes.  

Independente dos constantes problemas financeiros enfrentados até hoje 

por essas instituições elas têm assegurado a existência de um mercado de trabalho para 

o cantor lírico e, até certo ponto, um nível de profissionalismo que apenas um trabalho 

sustentado e contínuo pode gerar. 

4.2 O mercado secundário 

Como já mencionado, o professor de instrumento/canto dentro do ensino 

superior no Brasil e, em grande parte, no mundo, é também ele próprio um músico 

prático. Ele gerencia duas profissões, e mesmo duas identidades, em ambientes e 

situações diferentes que, ao contrário de outras artes, não necessariamente o colocam 

em vantagem frente às estruturas (orquestras, teatros, coros) do campo de produção 

cultural da música.  

Já identificamos uma polivalência intrínseca à profissão do músico. Essa 

multiplicidade de atuação (músico, professor, produtor, agente, etc.) na sociedade pós-

moderna, a instabilidade das instituições artísticas musicais brasileiras aliadas a uma 

crescente flexibilização de leis trabalhistas, contribuem para uma sensação de 

constante reestruturação do próprio campo. Nesse contexto, a profissão relativamente 
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estável de professor universitário surge como uma alternativa profissional para o 

músico prático. Mas não podemos esquecer que essa opção não é aberta a todos, visto 

que o campo acadêmico exige qualificações (diploma de graduação e pós-graduação) 

que nem todos os músicos têm ou estão dispostos a adquirir.  

Professores de canto são também requisitados para escolas com cursos 

livres de música nas quais a clientela determina o tipo de canto a ser abordado. Nem 

sempre o canto lírico é o foco do trabalho desenvolvido nessas escolas, mesmo que o 

professor de canto contratado seja mais familiar com esse estilo. Essas escolas 

geralmente não fazem muitas demandas a respeito da formação do professor, embora 

em um mundo cada vez mais competitivo a competência do corpo docente, mesmo que 

para cursos livres, torna-se, crescentemente, uma forma de se sobressair frente à 

competição. O professor de canto para esse tipo de curso teria que estar familiarizado 

com outras formas de cantar que uma educação formal universitária não 

necessariamente contempla. É comum que alunos universitários preencham essas 

vagas durante seus anos de graduação, galgando posições em melhores instituições 

(universidades ou conservatórios) após o término do bacharelado.  

Não podemos deixar de mencionar a importância do professor particular 

de canto no desenvolvimento da vida do canto lírico do país. Embora a atuação dos 

professores de música particulares seja uma área com pouquíssimos estudos83, alguns 

dos mais famosos professores de canto do país atuaram quase que exclusivamente 

como profissionais autônomos. Nomes como “Dona” Leila Farah (1935-2004), Neyde 

Thomas (1929-2011), Marina Monarcha (n. 1933), Niza de Castro Tank (n. 1931) e 

Isabel Maresca (ainda atuante e, sem dúvida, uma das grandes pedagogas de canto no 

país), para citar apenas alguns, são responsáveis pela formação técnica de um grande 

número de cantores brasileiros.  

É quase impossível precisar o número de professores particulares de canto 

no país visto que esse mercado é caracterizado pela total informalidade. Além disso, 

nada impede que um professor seja atuante de maneira formal em uma instituição e, ao 

mesmo tempo, trabalhe como professor particular. As credenciais desses professores 

tendem a ser baseadas em fatores absolutamente práticos (professores particulares com 

maiores números de alunos em atividade profissional tendem a ser mais bem avaliados 

                                                
83 A atuação de professores particulares de música no país como grupo tem atraído pouca atenção de pesquisadores. 
Entre esses podemos destacar o trabalho de Bozzeto (1999) sobre professores de piano particular em Porto Alegre; 
e Vieira (2009) sobre professores de violão e seus métodos de ser e agir na profissão.   
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por potenciais alunos), mas que também estão atrelados à percepção de um campo de 

trabalho. Desta forma, a procura por professores é maior quando há mais atividade 

artística relacionada ao canto.  

Mais recentemente a proliferação do gênero do teatro musical tem se 

mostrado uma alternativa para cantores de formação lírica. Começando no início dos 

anos 2000, a produção de musicais no país tem se intensificado e abriu um mercado 

que, anteriormente, era apenas sazonal. A necessidade de um artista capaz de cantar, 

representar e dançar criou a busca por um treino bastante específico entre atores e 

cantores. Embora o teatro musical faça uma demanda estética diferente daquela do 

canto lírico, alguns títulos específicos se prestam à presença do canto lírico, ou ao 

menos a um canto lírico levemente modificado. Além disso a base técnica do canto 

lírico (respiração e apoio) é também a base da técnica para algumas estéticas de canto 

dentro do teatro musical que, ao menos em teoria, permitiria que os professores fossem 

os mesmos para ambos os gêneros.84 

A recente escalação do musical “O Fantasma da Ópera” (The Phantom of 

the Opera), de Andrew Lloyd Weber (n. 1948), que estreiou em agosto de 2018, 

elencou algumas das melhores vozes da ópera brasileira até o fim de 2019, período 

previsto para o espetáculo permanecer em cartaz em São Paulo. Isso significa que esses 

profissionais terão empregos garantido por esse tempo e não estarão sujeitos às 

intempéries que tem assolado o mercado da música erudita no país. Por outro lado, 

esses mesmos cantores estarão desempenhando uma prática que não é exatamente 

aquela para o qual foram treinados. Eles terão um período de adaptação para exercer 

outro estilo de canto que apenas a longo prazo saberão se foi benéfico ou não para sua 

longevidade vocal e artística.  

De acordo com Bourdieu, a profissão de artista é raras vezes sustentável 

com o desenvolvimento da prática principal. Por essa razão tantos artistas se vêem 

obrigados a desempenhar outros papéis, ou profissões, que permitam o 

desenvolvimento de sua atividade principal. Bourdieu encontra vantagens nessa dupla 

condição alegando que  

                                                
84 Existe uma grande variedade de nomenclatura referente às diferentes estéticas de canto de acordo com o gênero 
onde ele está inserido. No próprio teatro musical há ainda uma série de subdivisões (algumas controversas) que não 
se aplicam ao canto lírico, nas quais as subdivisões acontecem mais de acordo com o tipo de voz, mas não a estética 
que se espera de cada uma delas.  
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esses empregos […] têm a virtude de colocar seus ocupantes no coração do 
“meio”, ali onde circulam as informações que fazem parte da competência 
específica do escritor e do artista, onde se estabelecem as relações e se 
adquirem as proteções úteis para chegar à publicação, e onde se conquistam, 
por vezes, as posições de poder específico – as situações de editor, de diretor 
de revista, de coleção ou de obras coletivas – que podem servir para o 
aumento do capital específico, através do reconhecimento e das 
homenagens obtidos da parte dos recém-chegados em troca da publicação, 
do apadrinhamento de conselhos etc. (BOURDIEU, 1996a, p. 257) 

Na música, no entanto, o embate entre campos distintos (acadêmico e 

produção cultural musical) praticamente anula as vantagens que poderiam existir para 

os agentes dentro desses dois campos. Os professores que participam de ambos os 

campos no Brasil não necessariamente conseguem transitar com o mesmo respaldo 

entre eles. 

Podemos ver que o mercado de trabalho para o egresso do curso de 

bacharelado em canto é historicamente condizente com aquele identificado pela 

própria UNESP ao justificar a criação do curso no ano de 1985. Assim pudemos 

identificar e correlacionar as seguintes razões apontadas pela UNESP: 

 

Formar cantores profissionais através de uma formação profissional. 

 

Podemos entender essa frase através do prisma de uma crescente 

necessidade de profissionalismo entre os cantores líricos. A formação de cantores já 

existia através de aulas particulares, cursos livres ou outros cursos de música que não 

abordavam as especificidades do canto. Pairava no ar a crescente necessidade de 

profissionalizar os cantores brasileiros de maneira mais eficiente. As oportunidades de 

apresentação, aliada a uma maior expectativa sobre o que significa ser um cantor 

profissional, permitiu que o curso de canto da UNESP rapidamente se estabelecesse 

como uma referência de como um curso de canto deveria funcionar. Além disso a 

possibilidade de um diploma de curso superior passou a ser importante não só pela 

formação em si, mas pelo simbolismo e aporte financeiro que a obtenção de um 

diploma significa. De acordo com Hobsbawm (1995) 

De fato, onde as famílias tinham a escolha e a oportunidade, eles investiam 
seus filhos na educação superior porque era a melhor maneira de assegurar 
um melhor salário. Dos estudantes Latino Americanos de vários países 
entrevistados por investigadores americanos em meados dos anos 1960, 
entre 79 e 95 por cento estavam convencidos que o estudo os colocaria em 
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uma classe social mais alta dentro de dez anos (HOBSBAWM, 1995, p. 
297, tradução nossa).85  

Contribuir de uma maneira eficaz para capacitar maior conhecimento aos 

professores de técnica vocal. 

 

Como vimos, a evolução do professor de canto foi gradualmente se 

tornando cada vez mais especializada. Era apenas uma questão de tempo para que a 

formação do professor de canto, assim como para outras áreas do conhecimento, fosse 

englobada pelo ensino superior no Brasil. Embora o curso de bacharelado em canto 

não contemple diretamente o ensino, vimos que historicamente o egresso formado em 

um instrumento acaba ele mesmo desempenhando o papel de professor. As razões para 

isso são históricas e funcionais. Assim, embora o bacharelado não contemple 

especificamente a pedagogia, ele acaba por fazer isso de maneira indireta através da 

prática do ensino. 

 

Proliferação de corais 

 

A grande atividade coral no país e, particularmente, em São Paulo, acabou 

por tornar o cantor bem preparado um músico bastante requisitado e com algumas 

opções interessantes de emprego. A medida que o nível dos cantores melhorava 

também melhorava a qualidade dos corais. A possibilidade de ganhar a vida como 

cantor, mesmo que desempenhando uma grande variedade de atividades, serviu de 

impulso para que os cantores se tornassem cada vez mais profissionais, aumentando a 

procura pelo curso superior de música.  

A UNESP, durante o processo de implementação do curso de bacharelado 

em canto, foi capaz de identificar as necessidades emergentes de uma nova realidade 

para o cantor lírico no país. Assim as razões que levaram à criação da habilidade canto 

são acertadas e relacionadas diretamente ao mercado de trabalho existente no campo 

da produção cultural da música erudita.  

                                                
85 In fact, where families had the choice and the chance, they rushed their children into higher education, because it 
was by far the best way of winning them a better income, but, above all, higher social status. Of the Latin American 
students interviewed by U. S. investigators in the mid-1960s in various countries between 79 and 95 per cent were 
convinced that study would put them into a higher social class within ten years.  
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Uma vez que entendemos as necessidades do ensino do canto, os conflitos 

existentes dentro do ensino superior de música e o mercado de trabalho para o qual o 

curso forma esses cantores, temos agora que dar voz aos egressos para compreender 

como eles acreditam que o curso atuou em suas vidas.  
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5 Os egressos do curso de bacharelado em canto da UNESP 

O ensino superior de música em nível de graduação no Brasil é dividido 

em duas modalidades de formação: a licenciatura e o bacharelado. A licenciatura visa 

a formação de professores para atuação na educação básica, escolas especializadas e 

“em espaços emergentes na sociedade, onde igualmente se constatam atividades de 

ensino e aprendizagem da música” (DO COUTO, 2014, p. 235). Já o bacharelado, foco 

desse estudo, visa a preparação de músicos para atuação no mercado profissional.  

Sabemos, no entanto, que é possível participar desse mercado e 

desenvolver-se como músico sem uma formação universitária ou diploma de 

bacharelado. Existem inúmeras escolas livres de música por todo o país que são 

capazes de ensinar os elementos fundamentais da música de maneira eficaz. Os 

conservatórios ainda continuam a existir, embora em números mais reduzidos que no 

século passado. As igrejas, historicamente atreladas ao ensino musical no país e no 

mundo, ainda continuam agindo como um foco de ensino musical. Aulas particulares, 

principalmente as de instrumentos/canto, continuam sendo um método popular de 

aprendizagem.  

Não é prática comum que orquestras e coros profissionais no país exijam 

um diploma universitário em música como parte do exame de admissão. O mesmo vale 

para grupos de música popular, ou não-erudita. De acordo com Coli (2003, p.11) “o 

trabalho precoce em música está vinculado ao modo que a profissão musical é 

reconhecida socialmente, ou seja, pela valorização de competências que se baseiam nas 

habilidades pessoais do músico – o saber fazer.” 

Embora a possibilidade de ganhar um salário regular, que permita o 

sustento exclusivamente com a performance da música, seja muito restrito no Brasil, 

uma titulação universitária por si só não garante ingresso, nem vantagens, no mercado 

de trabalho. Com exceção da carreira acadêmica/musical, onde o diploma universitário 

é condição sine qua non para ingresso, o mercado de trabalho da música, assim como 

das outras áreas das artes, dispensa títulos. Ele prioriza o “fazer” musical, a habilidade 

técnica, a capacidade de execução competente dentro de estilos específicos delimitados 

por estéticas próprias.  

Ao contrário de outras áreas do conhecimento, o acesso ao campo artístico 

é regulado de maneira bastante porosa e uma quantidade considerável de alunos em 
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instituições universitárias já se encontram inseridos no mercado de trabalho quando 

ingressam no ensino terciário. Sendo assim, o que leva esses alunos a buscar o ensino 

institucionalizado da universidade? O que esperam ganhar ou conquistar nesse curso? 

Se o fazer musical está ligado à prática em si, e se tal prática pode ser adquirida de 

outras maneiras, o que leva os alunos ao ensino universitário de música para o 

bacharelado? Torna-se fundamental para a universidade e todos os agentes dentro deste 

campo híbrido compreenderem as razões e objetivos que levam um aluno ao curso 

superior de música.  

5.1 Metodologia 

Instituído em 1987, o curso de bacharelado em música-habilidade canto da 

UNESP teve sua primeira turma, de apenas dois alunos, formada em 1990. Desde 

então, de acordo com a política adotada e até hoje mantida, o curso de bacharelado com 

habilidade em canto abre cinco vagas por ano. Essas vagas são preenchidas por 

candidatos aprovados no vestibular próprio da UNESP 86  e pelo THE (Teste de 

Habilidade Específica), que é “destinado à avaliação exploratória do potencial do 

candidato e de sua aptidão para o curso escolhido.” (VUNESP, 2018)  

É importante enfatizar, como dito, que cada habilidade dentro do curso de 

bacharelado em música constitui suas próprias especificidades que as distingue de 

outras em maior ou menor grau. A investigação específica de cada uma das habilidades 

nos possibilita a compreensão de grupos distintos dentro de uma mesma modalidade 

de formação. Embora essas habilidades tenham disciplinas em comum como parte da 

grade curricular cada uma delas cria seu próprio campo baseado em um consenso dos 

agentes envolvidos. Por essa razão não podemos compreender os egressos de diferentes 

habilidades do bacharelado em música como um grupo homogêneo. Pelo contrário: 

cada habilidade constitui seu próprio campo. Os alunos de canto terão uma visão 

distinta do curso de bacharelado daquela dos seus colegas de outras habilidades. 

                                                
86 A UNESP utiliza a nota do Ensino Nacional do Ensino Médio (ENEM) para compor a nota final do candidato no 
vestibular. Através de uma fórmula elaborada pela própria universidade a nota do ENEM é combinada com a nota 
obtida na prova de Conhecimentos Gerais. O resultado é então considerado a nota final do candidato, que também 
tem a opção realizar a prova vestibular específica e não utilizar a nota do ENEM. Detalhes em: 
<https://static.vunesp.com.br/vnsp1803/manual/download/edital.pdf>. 
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A vida musical pré-universitária dos egressos também foi considerada 

importante para essa pesquisa. A identidade musical dos alunos de música começa a 

ser construída antes do ingresso no ensino superior, através do estudo e da prática 

musical/instrumental. Por isso, torna-se necessário explorar não apenas os anos de 

curso universitário, mas também conhecer as experiências musicais anteriores para 

entender de que maneira elas influenciaram a experiência educativa do ensino superior. 

São poucas as profissões em que os alunos iniciam seus estudos com 10 anos ou menos, 

caso de muitos instrumentistas. A escolha profissional pela música, geralmente, é, ou 

deveria ser,  precedida por um longo e contínuo processo de estudo que encontra pouco 

paralelo em outras profissões.  

As trajetórias dos alunos após a conclusão do curso de bacharelado é uma 

maneira de averiguar como a educação universitária serviu para aproximar os egressos 

de suas expectativas profissionais.  

A ferramenta utilizada para coleta de dados para a parte quantitativa desta 

pesquisa foi o questionário. Foi elaborada uma série de 58 perguntas relativas à vida 

musical pré-universitária, universitária e profissional do egresso. Essas perguntas 

podem ser agregadas em três grandes grupos: 

 

• informações sobre a vida musical anterior ao ingresso na universidade. 

O objetivo era conhecer a posição social e musical dos egressos no 

momento que entraram para o curso de bacharelado. Além de 

indicadores sociodemográficos (sexo, idade, renda familiar, residência 

antes de ingressar na universidade), indicadores de capital cultural 

herdado (escolaridade dos pais) e indicadores de capital econômico e 

social (renda familiar), foram também abordadas questões específicas 

sobre a educação musical prévia, a decisão sobre entrada no bacharelado 

em música e ao estudo do canto em si.  

  

• informações relativas ao período em que o egresso estava cursando o 

bacharelado.  

O objetivo das perguntas era entender como o egresso avalia o curso de 

canto baseado na sua percepção dos professores específicos, das 
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habilidades e oportunidades desenvolvidas e da estrutura geral do IA-

UNESP. 

  

• informações sobre a vida profissional após a conclusão do bacharelado.  

O objetivo era entender de que maneira se desenvolveram as atividades 

profissionais dos egressos após saírem da universidade e como eles 

acreditam que essa atividade está relacionada ao curso universitário. 

Foram abordadas questões relacionadas à educação continuada (pós-

graduação) e à atual colocação profissional e situação financeira (atual 

emprego e renda). 

 

Aqui é importante apontar que algumas perguntas usadas no questionário 

foram adaptadas do questionário do projeto SNAAP, mencionado no primeiro capítulo 

desta tese. Embora não tivesse conhecimento do projeto SNAAP antes de iniciar esta 

pesquisa, a convergência entre os objetivos de ambas é evidente. A ampla experiência 

do projeto, que agora se encontra na sua segunda década de existência, torna suas 

perguntas ferramentas já testadas que auxiliaram o desenvolvimento da parte 

quantitativa desta pesquisa.  

Foi enviado à Secretaria de Graduação da UNESP um pedido oficial da 

lista dos egressos do curso de canto entre os anos de 1990 (ano de formatura da primeira 

turma da habilidade canto) e 2015, ano de início deste doutorado. De acordo com a 

lista fornecida, o total de egressos para o curso de canto é de 95 ex-alunos até 2015. 

Isso nos dá uma média de 3,8 alunos formados por ano. A discrepância entre o número 

total de egressos e o número potencial de egressos baseado na oferta de vagas87 é de 

20 pessoas, e pode ser explicado por evasão do curso e pelo não preenchimento do 

número total de vagas ofertadas.88 

Noventa e cinco egressos é um número reduzido para um curso que 

começou a funcionar em1987, mas não podemos esquecer que esse número é limitado, 

tanto pelo número de professores disponíveis para a disciplina específica canto, que na 

UNESP sempre girou em torno de três professores, quanto pelo número de vagas em 

geral distribuído pelas várias habilidades do bacharelado como um todo. O pequeno 

                                                
87 O número total de egressos em potencial em 25 anos de existência do curso é de 125.  
88 Para comparação o nível de evasão para 2016 foi de 18,5% na rede pública. O curso de canto da UNESP tem uma 
evasão histórica de 16%. (INEP,  
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número de vagas oferecidas por ano é também mencionado por Reis (2014) em sua 

tese de doutorado a respeito dos alunos do curso de bacharelado e licenciatura em piano 

entre 2005 e 2011 na UFMG e UFSJ, respectivamente. De acordo com a autora  

Embora pareça, a princípio, pequena [o número de amostra] por se tratar de 
uma tese de doutorado, ela se mostra relevante ao considerarmos as 
especificidades dos cursos de música. Esses cursos oferecem 
tradicionalmente um número reduzido de vagas para piano, seja devido à 
demanda reduzida, seja por questões referentes à distribuição de vagas entre 
as várias habilitações. (REIS, 2014, p. 76) 

Podemos compreender um número baixo de amostras como sendo mais a 

regra que a exceção para cursos de habilidades específicas em música, e que os estudos 

sobre egressos desses cursos são melhores representados por estudos específicos que 

entendam as particularidades de cada uma das diferentes habilidades e seu mercado 

correspondente.     

Da lista oficial de 95 egressos foi possível localizar o endereço eletrônico 

de 80 deles. Constatou-se que dois dos egressos são falecidos e outros 13 egressos não 

foram encontrados. Visto que o pesquisador é um ex-aluno de canto da UNESP, o 

mesmo ainda mantém uma rede de contatos com ex-alunos do programa. O reduzido 

mercado de trabalho na área do canto lírico no Brasil coloca seus profissionais em um 

raio reduzido de trabalho e em relativa proximidade geográfica, de tal maneira que as 

relações se estreitam e tendem a se manter por anos a fio. 

Os contatos iniciais foram feitos com os egressos com os quais tínhamos 

relações diretas: ex-colegas e contemporâneos do curso de canto entre 1991 e 1993. A 

partir desse pequeno núcleo de relações foi se expandindo a rede de contato com os 

egressos de anos posteriores através de conhecidos em comum.  

Um dos problemas enfrentados em pesquisas de egressos diz respeito ao 

índice de respostas ao questionário. Existem inúmeras razões para um baixo número 

de adesões: a possibilidade de que o tempo de resposta do questionário desestimule o 

respondente; falta de acesso à internet; simples falta de interesse do respondente, entre 

outros. Foi possível elicitar um número grande de respostas ao questionário por duas 

razões principais: conhecimento direto de egressos através de contato profissional e/ou 

pessoal e a ajuda de outros egressos em elicitar e fornecer endereços eletrônicos ativos. 

Assim, foi possível personalizar cada convite por correio eletrônico explicando a 
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importância da participação individual devido ao número relativamente baixo de 

egressos.  

O convite para participar do questionário online foi enviado 

eletronicamente nos últimos meses de 2016 através de um programa específico89 para 

esse fim. De 80 egressos que receberam o convite para participar foram obtidas 55 

respostas, embora nem todos os egressos tenham respondido todas as questões. 

Independente de eventuais lacunas, isso nos dá um índice de resposta de 69%, o que é 

bastante representativo e nos permite montar um quadro legítimo e confiável acerca 

desse grupo específico de egressos.  

 

Para a parte qualitativa desta pesquisa foi elaborado um roteiro 

semiestruturado de entrevista baseado nos mesmos objetivos do questionário online.  

 

• vida musical pré-universitária; 

• vida musical universitária 

• vida profissional pós-universitária. 

 

Aqui, entretanto, a motivação central era colher informações detalhadas 

através de um discurso livre e irrestrito. Era necessário que o egresso fosse capaz de 

ilustrar suas respostas, conduzir sua própria narrativa, inserir detalhes e desenvolver o 

raciocínio que conecta decisões de vida, que seriam impossíveis obter através de um 

questionário fechado. Sem a parte qualitativa essa pesquisa seria um simples estudo 

estatístico, e não atenderia aos objetivos desejados, incluindo ser útil para informar 

decisões futuras e ter uma aplicação mais abrangente. 

Era necessário entender as histórias individuais de um processo que 

geralmente é reduzido ao seu aspecto macro: associamos os egressos a um grupo 

homogêneo quando, na verdade, a individualidade de seus componentes nos apresenta 

informações singulares que, apenas no fim do processo educativo, apresentarão uma 

história compartilhada. Entender os processos individuais em toda sua complexidade 

nos fornece informações mais precisas sobre a educação universitária e como ela é 

vista e utilizada no nível individual.  

                                                
89 O programa utilizado para o questionário foi o Surveymonkey.  
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Números não contam toda a história, nem poderiam. Aliados ao discurso 

pessoal dos egressos, os números da parte quantitativa podem ser compreendidos de 

maneira mais completa, permitindo compreender melhor o desdobramento de um 

processo educativo que, em geral, ignoramos. Cada objeto de pesquisa é delimitado 

por parâmetros específicos. Nesse caso, esses parâmetros são feitos de individualidades 

singulares. 

O projeto original era, após o questionário, identificar ao redor de que 

atividades principais se agrupavam os egressos para, então, conduzir entrevistas com 

representantes de cada um desses grupos. No entanto, não foi possível identificar 

agrupamentos evidentes entre as atuações profissionais na área da música. A 

polivalência do músico, fato já estabelecido no primeiro capítulo, torna a categorização 

inequívoca, por parte dele próprio, bastante difícil. Assim, optou-se por entrevistar em 

igual proporção aqueles egressos que estavam atuando profissionalmente em uma área 

principal de atuação (coro profissional ou lecionando) e aqueles que se encontram 

ainda estudando e atuando em áreas múltiplas relacionadas à música. Houve pouco 

interesse em participar do projeto vindo de egressos que trocaram de área de atuação. 

Embora esses tenham participado do questionário online, apenas um deles aceitou ser 

entrevistado após muita insistência. 

Ao final, foram entrevistados 19 egressos, que aceitaram o convite para 

participar deste estudo por um período de tempo que variou entre trinta e cinco minutos 

e uma hora e quarenta. A maior parte das entrevistas foi presencial, sempre que 

possível. Apenas cinco entrevistas foram conduzidas por Skype devido à localização 

do entrevistado (dois dos egressos entrevistados residem na Alemanha e um outro, nos 

EUA), ou por não ter sido possível acertar um horário conveniente onde moravam. As 

entrevistas foram conduzidas no decorrer de 2017 e 2018, gravadas em mp3 e, 

posteriormente, transcritas. 

Os resultados numéricos da parte quantitativa da pesquisa foram 

arredondados para o número inteiro mais próximo para facilitar a visualização 

numérica das porcentagens. É importante destacar que os resultados apresentados 

através da análise quantitativa dizem respeito apenas aos egressos do curso de canto da 

UNESP e não serviriam como base para uma análise estatística para outros 

bacharelados em canto no Brasil. No entanto, aliados à parte qualitativa desta pesquisa, 

os resultados como um todo podem nos ajudar a montar uma visão sobre como atua e 

como pensa sobre sua carreira um profissional da área do canto lírico no Brasil.  
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A pesquisa empírica – quantitativa e qualitativa – seguiu as normas éticas 

vigentes e foi aprovada pelo comitê de ética da UNESP sob número CAAE 

56642016.2.0000.5420. Os dados quantitativos extraídos dos questionários foram 

tabulados conforme os temas de interesse para essa tese e serão analisados na seção 

seguinte, sem qualquer identificação dos respondentes.  

As informações das entrevistas serão usadas de duas maneiras: algumas 

vezes para ilustrar questões suscitadas pelos dados quantitativos, auxiliando a análise 

dos mesmos; outras, como “relatos de vida”, conforme a tradição de pesquisa 

qualitativa chamada “histórias de vida” (MUYLAERT et. al., 2014; KOURITZIN, 

2000). Os relatos de vida permitem que o pesquisador explore as experiências 

individuais (micro históricas) dos entrevistados dentro do referencial histórico macro. 

As informações dos “relatos de vida” desafiam o pesquisador a entender como o estado 

e atitudes correntes dos entrevistados podem ter sido influenciadas pelas decisões 

anteriores e pelo contexto. Os entrevistados não são identificados; a eles foi atribuído 

um pseudônimo masculino ou feminino, respeitando o sexo do nome original. Um 

exemplo de “relato de vida” que pode aparecer na discussão dos temas encontra-se a 

seguir: 

Ana é uma cantora lírica por formação. Ela começou a cantar em coros amadores na 
adolescência, iniciou aulas de canto particular e foi cada vez mais se aprofundando 
nos estudos do canto. Teoria e percepção nunca foram muito importantes no início 
dos estudos. A prática do canto, a desenvoltura técnica, o “saber fazer,” era tido 
como o elemento mais importante de uma atividade que era fonte de prazer e 
realização pessoal. Quando chegou o momento de fazer uma escolha universitária 
Ana decidiu que o canto seria sua profissão. Escolheu o curso de bacharelado em 
música da UNESP, com habilidade em canto para continuar os estudos. Era o único 
curso nessa modalidade em São Paulo nesse ano (1999) e, também fator importante, 
era “longe da minha família.”  
Nesse momento, para ela, a relação despreocupada, espontânea, e atávica com a 
música tende a se modificar. O estudo formal da música, incluindo teoria e história, 
assim como matérias relacionadas diretamente ao canto como dicção e fisiologia, 
estruturam o ensino de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo currículo vigente 
do curso. Ana não teve um ensino formal de música pré-universitário. Assim sendo 
a UNESP torna-se um curso superior que tem que suprir as várias camadas de 
informação básica necessárias para o desenvolvimento em nível de bacharelado de 
seus alunos. 
Mesmo assim Ana persiste. Nos quatro anos que ela levou para completar o curso de 
bacharelado na UNESP ela tem altos e baixos. Se, por um lado, ela é crítica da 
maneira como o curso aborda as matérias práticas (“faltou experiência de palco”) ela 
é capaz de enxergar como ela mesma poderia ter se dedicado mais aos estudos e ter 
aproveitado mais aquilo que era oferecido (“eu mesma ‘pirei’ no ultimo ano”). A 
ideia de que a experiência universitária é aquilo que você faz dela é um tema presente 
por todo o depoimento de Ana.  
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Durante o terceiro ano do curso Ana presta concurso para o coro do Teatro Municipal 
de São Paulo e é aprovada. Ela então passa a integrar um dos dois coros profissionais 
do teatro municipal de São Paulo e tem sucesso na empreitada que ela se propôs 
quando iniciou o bacharelado. Ela passa então a “viver de cantar.” Há quatorze anos 
ela integra o coro do teatro. Além disso ela também tem a oportunidade de trabalhar 
como solista em algumas produções de ópera e concertos que porventura não 
interfiram com seu trabalho principal do coro. Levando em consideração que existem 
apenas nove coros profissionais no Brasil, Ana é profissionalmente bem-sucedida. 
Ela atribui à UNESP uma importância fundamental na sua busca por um 
posicionamento dentro do campo da música. Embora na primeira abordagem para o 
seu depoimento Ana tenha se manifestado extremamente crítica do curso, no 
decorrer da conversa a maior parte das observações foram positivas sobre a 
importância da experiência universitária para a sua vida profissional. 

Passamos agora à apresentação e discussão dos resultados obtidos nessa 

pesquisa. 

5.2 Perfil Social dos Egressos  

A maioria dos 95 egressos do curso de bacharelado em canto da UNESP é 

do sexo feminino. Para esses dados estamos considerando a lista oficial fornecida pela 

seção de graduação da UNESP, e não apenas o número total de respondentes. Do total 

de egressos do curso de bacharelado em canto 56 (61,5%) são mulheres e 35 (38,5%) 

são homens.  

Esses números estão alinhados com aqueles do INEP (2016) que apontam 

que as mulheres vêm superando os homens como concluintes dos cursos superiores de 

graduação, chegando a um patamar de 60% contra 40% de homens como concluintes 

(INEP, 2016).  Esses números refletem uma tendência do mundo ocidental onde as 

mulheres representam a maioria dos concluintes em cursos universitários. Números 

fornecidos pela Autoridade Estatística de Educação Superior (Higher Education 

Statistics Authority) da Inglaterra apontam que 56,3% dos alunos matriculados em 

cursos universitários do ano de 2014/2015 eram do sexo feminino. Nas artes em geral 

essa porcentagem sobe para 61,7% contra 38,3% do sexo masculino. Nos Estados 

Unidos as informações disponibilizadas pelo Centro Nacional de Estatísticas 

Educacionais (National Center for Education Statistics) para o ano de 2014/2015 relata 

que 57% dos concluintes do bacharelado eram do sexo feminino contra 43% do sexo 

masculino.  
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Miksza e Hime (2015), ao analisar informações contidas no questionário 

SNAAP de 2010 (que inclui egressos de 1990, 1995, 2000 e 2005-2009 de instituições 

pós-secundárias americanas), encontram uma leve preponderância do sexo feminino. 

De acordo com o estudo 52% dos egressos de cursos de bacharelado em música (todas 

as habilidades) são mulheres.  

Não foram encontrados outros estudos relativos ao sexo dos alunos de 

canto em outras IES brasileiras, mas, mais uma vez, encontramos dados do Centro 

Nacional de Estatísticas Educacionais (National Center for Education Statistics) dos 

EUA, que contabiliza os diplomas aferidos a todos os cursos de instituições pós-

secundária no país, por ano letivo. De acordo com os dados de 2015/2016 (ano mais 

recente de dados) formaram-se como bacharéis 325 alunos de canto/ópera,90 sendo 101 

do sexo masculino e 224 do sexo feminino. Essa tendência foi confirmada no mestrado 

(um total de 285 diplomas de mestrado, encontraram 85 homens e 200 mulheres) e no 

doutorado (22 diplomas total, 9 homens e 13 mulheres). Assim podemos ver que a 

divisão por gênero dos alunos de canto da UNESP está dentro de um padrão macro da 

educação ocidental mundial, no qual as mulheres se formam em maior proporção que 

os homens; e dentro de um padrão micro, no qual as mulheres parecem ser maioria 

dentro do curso de bacharelado em canto.  

Evidentemente não podemos assumir que dados de outros países serão 

automaticamente aplicáveis à realidade brasileira. No entanto, a similaridade entre os 

dados dos países citados e aqueles encontrados para essa pesquisa parece deixar claro 

que o mundo ocidental apresenta padrões sociais de gênero bastante homogêneos. A 

maior participação feminina na educação superior pode ser vista como resultado de um 

movimento social iniciado há décadas que foi capaz de transcender fronteiras, ao 

menos no mundo ocidental.   

Mas não podemos esquecer que o padrão adotado para o ensino superior 

musical brasileiro (e norte americano) foi importado da Europa. Seria natural que 

estruturas semelhantes apresentassem padrões sociais semelhantes. Estudos a respeito 

das escolhas de instrumento de acordo com gênero já demostraram tendências que 

associam instrumentos a um sexo ou outro. Esse padrão, há muito estabelecido na 

                                                
90 Para termos uma idéia do que isso significa em termos de volume de acordo com dados do INEP de 2015, nas 
190 IES brasileiras que oferecem curso de música (excluindo licenciaturas) formam-se 838 alunos nas diferentes 
habilidades do curso de música. (INEP, 2015, [online]) 
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música erudita, e que apenas nos últimos 30 anos começou a mudar, é decorrente da 

própria história da música erudita ocidental. De acordo com Steblin (1995) 

[...] O estereótipo de gênero na escolha de instrumentos musicais foi um 
importante fator que impediu as mulheres de obterem uma posição de 
igualdade perante os homens como criadoras e intérpretes. As mulheres 
eram limitadas a tocar o “clavier” e instrumentos de acompanhamento de 
menor importância como o alaúde, harpa e violão – e mesmo esses no nível 
de diletantes. Os principais instrumentos orquestrais como os violinos, 
sopros, e metais, estavam fora de alcance, assim como os principais grupos 
orquestrais onde a maioria dos compositores ganhava experiência e 
exposição. Com oportunidades educacionais tão limitadas e sem 
perspectiva de emprego como uma mulher poderia esperar se tornar uma 
compositora? O lugar da mulher era “em casa” e o estereótipo de gênero de 
instrumentos musicais ajudava a mantê-la ali.91 (STEBLIN, 1995, p. 144, 
tradução nossa)   

Assim, as razões da maior presença feminina no canto lírico são históricas 

e têm sua origem nos diferentes papéis atribuídos a homens e mulheres na sociedade 

ocidental. Em um estudo de 2008 sobre as escolhas de instrumentos para alunos do 

ensino básico e secundário na Inglaterra, Hallam et. Al (2008) chegaram à conclusão 

que, embora existam instrumentos que são tocados em igual proporção por ambos os 

sexos (como o violino), ainda persistem certos padrões de gênero que se manifestam 

na escolha de instrumentos. O canto, a harpa, a flauta e o oboé são instrumentos 

escolhidos por uma maioria do sexo feminino na educação musical da Inglaterra. Os 

autores, então, questionam porque esse seria o caso se as sociedades ocidentais 

modernas acham desejável uma maior igualdade entre os sexos. A resposta para uma 

questão como essa é complexa: 

Há vários possíveis fatores que contribuem [para a escolha de instrumento]. 
Categorizamo-los sob três tópicos: social, individual e instrumental. 
Fatores sociais que podem ser importantes incluem um modelo e 
expectativas estereotipadas de quais instrumentos são apropriados para cada 
sexo. Fatores culturais, incluindo aqueles ligados à religião, podem ser 
importantes aqui. A influência dos pais pode ser importante na escola 
primária, enquanto colegas e amigos podem exercer maior influência 
durante a adolescência. Existe alguma evidência que irmãos podem 
influenciar seus irmãos mais jovens, fazendo com que estes escolham 

                                                
91 […] the gender stereotyping of musical instruments was an import- ant factor in hindering women from achieving 
an equal place with men as musical creators and performers. Women were limited to playing the "clavier" and such 
minor accompaniment instruments as the lute, harp, and guitar — and these only at the most dilettantish level. The 
major orchestral instruments — violins, winds, brasses —were all off-limits, as were the major performing 
ensembles, where most composers gained experience and public exposure. With such limited educational 
opportunities and no prospects for employment, how could a woman hope to become a composer? The woman's 
place was "in the home,” and the gender stereotyping of musical instruments helped to keep her there. 
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deliberadamente instrumentos diferentes daquele tocado pelo irmão mais 
velho como uma maneira de forjar sua própria identidade musical 92 
(HALLAM et al., 2008, p. 14, tradução nossa). 

Ainda hoje existe a percepção de que o canto, e particularmente o canto 

lírico, pertence mais ao universo feminino. Temos que nos lembrar de que o habitus, e 

aqui estamos lidando com o habitus social, é conservador e tende a manter o seu 

funcionamento através de constantes reestruturações. Assim, parte da forte presença 

feminina no curso de canto se dá, ao menos em parte, por uma questão de gênero: as 

meninas teriam estímulo social para desenvolver a voz, uma vez que cantar seria mais 

apropriado para elas. Ao mesmo tempo, os meninos seriam guiados para outras 

atividades, ou a outros instrumentos. Esse dado também vai ao encontro da nossa 

experiência como professor.  

Isso explica também, em parte, porque normalmente as mulheres como um 

todo tendem a ser mais proficientes que os homens no que se refere à técnica vocal: 

fora o fato de que a laringe feminina sofre menos mudanças que a laringe masculina 

na adolescência, as meninas geralmente começam a estudar canto mais cedo, já que o 

canto é visto como uma atividade “feminina”. Assim, as mulheres atingem uma 

proficiência maior que a maioria dos homens, que começam a estudar canto com mais 

idade.  

A questão de gênero é tão internalizada na nossa sociedade que, em 

momento algum, em todas as entrevistas, a escolha pelo canto lírico foi vista como 

ligada ao sexo dos entrevistados. Isso acontece porque, como indivíduos, acreditamos 

fazer escolhas exclusivamente por motivações internas (vontades, desejos) sem nos 

darmos conta de todas as forças estruturantes que agem sobre escolhas individuais. 

Nesse sentido Hallam et al. (2008) sugerem a seguinte figura (Figura 2) que ajudaria a 

explicar a escolha de instrumentos. 

                                                
92 There are many possible contributory factors. […] categorizing them under three headings: social, individual and 
instrument factors. Social factors that may be important include role models and stereotypical expectations of which 
instruments are appropriate for each gender. Cultural factors, including those relating to religion, may be important 
here. Parental influence may be important at primary school, while peers may exert increasing influence as pupils 
approach adolescence. There is some evidence that siblings may also be influential, younger children sometimes 
deliberately choosing a different instrument from the one played by an older, successful sibling to establish their 
own individual musical identity 
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Figura 2: Fatores que afetam a escolha do instrumento 

 
Fonte: Hallam et al, 2008, p. 15, tradução nossa93. 

  

Esse esquema permite que visualizemos os vários fatores que influenciam 

a escolha do instrumento e perceber quanto esses fatores são essencialmente regidos 

por estruturas sociais fora do controle individual. Mas, para não cairmos em uma 

análise essencialmente estruturalista, contrária a uma sociologia bourdieusiana, é 

importante que levemos em consideração também o indivíduo.  

                                                

93  
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The Instrument
Access to tuition
Cost 
Ease of transportation 
Appearance
Quality of sound
Pitch
Size
Physical requirements
Solo/group

Choice of  
instrument

Figure 1 Factors affecting instrument choice.

evidence indicates that boys tend to do less practice than girls (Hallam, 2004b). The

increasing proportion of girls learning to play kit drums and electric guitar in the later

phases of education suggests that the instrument choice is linked to the development of

identity. Closely related to this is the extent to which value is attached to conforming to

gender stereotypes. This may be an inhibitory factor for boys, who may come under great

pressure from peers if they engage in any activity that is seen as ‘feminine’.

The nature of the instrument itself is also influential. Pitch, tone quality and appear-

ance may all contribute to initial decisions about which instrument to play. There is much

anecdotal evidence of individuals responding to the sound of a particular instrument.

However, for some children, it may simply be an issue of access: which instruments are

available in the particular school that they attend, their cost and, in the case of the large

instruments, whether transport is available. The way that the instrument is presented to

the students may be influential, for instance, whether its performance is modelled by a

male or female player. The extent to which pupils are aware of the gendered nature of

a particular instrument, in conjunction with the way it is introduced within the educa-

tion system, may also be important, particularly in relation to those instruments from

another culture, for instance, African drums. The physical requirements of some instru-

ments may preclude some pupils learning to play them. Another consideration may be

whether the repertoire for the instrument lends itself to solo or group music making.

The power of each of these factors to influence which instrument is played will vary.

Where cost of the instrument and transport are not an issue, the individual will have

greater choice, although family influences may remain strong. Where opportunities are

7-20 IJM-085646.qxd  1/24/2008  4:54 PM  Page 15
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Se nos ativermos exclusivamente a uma explicação “sociológica” das 

escolhas musicais individuais estaríamos esvaziando a música de qualquer capacidade 

de agência que ela potencialmente exerce sobre cada aluno. No decorrer das entrevistas 

vários egressos mencionaram experiências musicais marcantes que disseram ter sido 

responsáveis por instigar o interesse na música e, especificamente, no canto lírico. 

Foram experiências diferentes em cada um dos casos, mas ligadas diretamente ao 

canto. Todas as vezes que foram mencionadas, elas o foram com bastante ênfase e 

clareza, nos dando uma ideia do poder que a música exerce sobre cada indivíduo.  

Rodrigo se recorda claramente da primeira vez que viu uma ópera na TV, 

assistindo ao programa “Concertos para a Juventude.” Segundo ele, “a primeira vez 

que eles transmitiram um trecho de ópera ninguém me tirava da frente da televisão. 

Fiquei colado. Aquilo mexeu comigo.”  

Pedro, embora não se lembre de detalhes da primeira ópera ao vivo que 

viu, recorda que “foi marcante. Da montagem em si não lembro de muita coisa, mas 

lembro de ter gostado do teatro, da música, da ópera em geral. Daí acho que...é... fui 

atrás por curiosidade.” Nesse caso, a experiência de ter assistido a ópera foi o que 

moveu Pedro de um estado de desinteresse para um de interesse, precipitando uma 

ação. Foi esse o evento que o levou a acreditar na illusio do campo, usando uma 

interpretação bourdiesiana do fato.  

Helena já fazia licenciatura em música e aulas particulares de canto quando 

viu sua primeira ópera, uma montagem de Il Barbiere di Siviglia, de G. Rossini. Ela 

diz que “saí [da ópera] chorando! Chorava feito uma criança. Eu quero fazer isso. Isso 

que eu quero compulsivamente. Foi uma catarse aquela experiência estética, do 

sublime.” Gilson relata sua experiência de maneira menos poética. Ao assistir sua 

primeira ópera: “Fiquei enlouquecido. Foi muito marcante não para o canto, mas para 

a música. Logo depois vi um recital de canto e cara! Foi ali quando deu o negócio.” 

Marcos relata sua primeira experiência musical em um coral de maneira 

bastante pictórica:  

Cheguei, fiquei no meu lugar [no coro]. Lembro até hoje de fazer uma leitura de um 
arranjo da “Saudosa Maloca.” Pra mim foi mais ou menos aquela cena que abre as 
nuvens, aparece aquela luz. Uau! O que é isso? Nunca tinha experimentado o que 
era a força de canto coral. Aquilo foi inacreditável.  

Tiago, morando no interior do estado de Goiânia, se recorda vividamente 

de como a música, e o canto, entraram na sua vida. 
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Eu me lembro exatamente de quando me interessei. Quando eu era adolescente eu vi 
um coro cantando que visitou minha cidade no interior. Uma senhora cantou com 
aquela voz de soprano e eu pensei: isso não é da terra. Isso não é humano, não é 
terreno, tem um lugar especial.  

Essas experiências deixam bastante evidente a força que a música, e nesse 

caso o canto, exerce sobre indivíduos de maneiras que não podem ser explicadas apenas 

sociologicamente. O estruturalismo genético de Bourdieu é uma ferramenta fantástica 

para sociólogos explicarem o funcionamento de fenômenos e grupos sociais. No 

entanto, esses relatos mostram nitidamente a força que a experiência musical, a música 

em si, tem sobre indivíduos.  

A música tem agência sobre indivíduos e essa agência não precisa, ou 

talvez não possa, ser adequadamente explicada apenas pela sociologia. Assim 

chegamos mais próximos da visão do sociólogo francês Antoine Hennion que utiliza 

as ferramentas da Teoria Ator Rede (TAR), do também sociólogo francês Bruno 

Latour. 94  A experiência musical tem valor estético por si só, sem necessitar de 

explicações sociológicas. Essas falas deixam clara a importância de experiências 

musicais e, consequentemente, da importância da acessibilidade à música.  

5.2.1 Capital Econômico 

O capital econômico dos alunos de bacharelado em canto refere-se à renda 

familiar mensal da família dos alunos. Podemos visualizar os resultados do 

questionário no Gráfico 1, abaixo.  

                                                
94 A Teoria Ator-Rede (TAR) é uma construção teórica e metodológica de investigação sociológica que parte do 
princípio que as relações no mundo social e natural só podem ser analisadas através da investigação de uma rede 
que os atores (humanos e não humanos) estabelecem entre si. De acordo com TAR não existem “forças sociais 
ocultas” que possam explicar o comportamento social a não ser através de uma descrição completa da rede que se 
estabelece entre diferentes atores. Assim, no caso de um concerto, teríamos que analisar as relações estabelecidas 
entre o cantor, os intrumentos, o maestro, a sala, e a música para podermos entender o que acontece durante esse 
tempo. A TAR visa eliminar generalizações do qual a sociologia clássica é comumente acusada de fazer.  
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Gráfico 1: Renda familiar ao ingressar no bacharelado. 

 
Fonte: questionário de elaboração própria.  

 

Podemos ver que 22% dos respondentes vêm de famílias com renda até 

cinco salários mínimos, 37% dos respondentes vêm de famílias com renda entre 05 e 

10 salários mínimos e 41% de famílias com renda mensal acima de 10 salários. 

Esses números ajudam a confirmar que os alunos de bacharelado em canto 

parecem vir de famílias de capital econômico relativamente alto, o que estaria de 

acordo com dados de outras pesquisas referentes ao capital econômico de alunos de 

bacharelado.  

Esse capital econômico é importante também para a manutenção e sustento 

do aluno durante os anos de estudo. 33% dos respondentes afirmaram que a principal 

forma de apoio financeiro durante os estudos veio da família. Hobsbawm (1995) não 

deixa passar despercebido que a maioria dos estudantes nos países latino-americanos 

que entraram no ensino superior a partir da década de 70  

vinham, claro, de famílias que tinham melhores condições que a maioria - 
de que outras maneiras poderiam pagar por alguns anos de estudo de jovens 
adultos que já se encontravam em idade de trabalhar? – mas não 
necessariamente ricos. (HOBSBAWM,1995, p. 297, tradução nossa).95 

                                                
95 Most students, of course, came from families that were better off than most – how otherwise could they have 
afforded to pay for some years’ study by young adults of working age - but not necessarily rich.  
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Embora tenham sido encontrados poucos dados referentes ao perfil 

socioeconômico específico de alunos de bacharelado em música no país, Reis (2014) 

nos fornece a seguinte tabela (Tabela 2): 

 
Tabela 2: Renda mensal familiar (em salários mínimos) dos alunos de licenciatura em piano na 

UFSJ e bacharelado em piano na UFMG. 

Instituição Menos 
de 3 sm 

3 a 5 
sm 

5 a 10 
sm 

10 a 15 
sm 

15 a 20 
sm 

Mais de 
30 sm 

Não 
sabe 

Total 

UFMG 1 3 7 12 3 5 0 31 
UFSJ 5 6 7 2 0 0 1 21 
Total 6 9 14 15 3 5 0 52 

Fonte: REIS, 2014, p. 83 
 

Se nos ativermos aos alunos de bacharelado em piano da UFMG podemos 

ver que apenas 4 dos alunos (12%) vêm de família com renda mensal de até 5 salários 

mínimos. 11 deles se encaixam na faixa de até 10 salários mínimos. No entanto, a 

maioria dos alunos vem de famílias com renda mensal de mais de 10 salários mínimos. 

Ou seja: 65% dos alunos de bacharelado em piano da UFMG pertencem à classe 

média/alta enquanto apenas 10% dos alunos de Licenciatura em piano da UFSJ vêm 

de famílias de mesma renda mensal. 

Outras pesquisas que mediram a diferença de capital econômico entre 

alunos de modalidades diferentes de uma mesma área confirmam que o aluno de 

licenciatura, geralmente, vem de famílias de menor capital econômico. Na própria 

UNESP, Massi e Villani (2014) analisaram o perfil socioeconômico dos alunos de 

bacharelado e licenciatura em química da UNESP/Araraquara entre 2004 e 2010. Os 

pesquisadores fornecem o seguinte quadro (Quadro 5): 

 
Quadro 5: Renda Mensal Familiar dos Alunos de Bacharelado e Licenciatura em química da 

UNESP/Araraquara de 2004 a 2010. 

Salário Mensal Familiar Bacharelado Licenciatura 

Menor que 1,9 SM 1,7 8,0 
2 a 4,9 SM 24,2 45,8 
5 a 9,9 SM 36,0 31,1 
Mais de 10 SM 37,2 14,1 

Fonte:  Massi e Villani, 2014, p. 158 
 

Fica evidente a diferença de renda familiar entre os alunos de modalidades 

diferentes. Enquanto os alunos de licenciatura se concentram na faixa de renda familiar 
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de até 4,9 salários mínimos (53,8% dos alunos), os alunos de bacharelado são maioria 

a partir da faixa que começa em cinco salários mínimos (73,2% dos alunos).  

Massi (2013) explica o processo pelo qual alunos em potencial baseiam 

suas escolhas entre licenciatura e bacharelado. De acordo com a autora, esse processo 

é  

[…]um fenômeno de auto-seleção, ou seja, os alunos que julgam não ter o 
perfil mínimo exigido para aprovação num curso de bacharelado escolhem 
a licenciatura. Essa auto-seleção pode se basear em dados objetivos, como 
a nota de corte e relação candidato/vaga, ou em dados simbólicos como o 
prestígio que o título de bacharel ainda carrega socialmente.  
No vestibular brasileiro, uma das primeiras referências que encontramos a 
esse fenômeno é o trabalho de Ribeiro e Klein (1982) que se referiram a 
uma "pré́-seleção”. Segundo eles, a seleção do vestibular se dá em duas 
etapas, fortemente contaminadas por fatores socioeconômicos: uma pré-
seleção no momento da escolha da carreira por ocasião da inscrição no 
vestibular; os exames do vestibular que realizam uma seleção dentro de um 
universo pré-selecionado. Atualmente prefere-se o termo “auto-seleção” 
para se referir ao processo.  
Um fenômeno semelhante a esse foi descrito por Bourdieu como a 
“causalidade do provável”, ou seja, a tendência do indivíduo em antecipar 
seu futuro em conformidade com a experiência do presente, não desejando 
aquilo que parece pouco provável para o seu grupo social. Ao analisar os 
dados referentes aos inscritos e matriculados de diferentes cursos, 
observamos que a maioria dos alunos matriculados no curso de bacharelado 
pertence à classe alta enquanto os demais grupos pertencem 
majoritariamente à baixa e média classe média. (MASSI, 2013, p. 88) 

Esse processo será familiar para professores de instrumentos que dão aulas 

para as duas modalidades de graduação e que encontram alunos que optaram pela 

licenciatura porque não acreditavam ter a formação, ou competência, necessária para 

cursar o bacharelado. Parte desse processo também acontece através do teste de 

habilidade específica (THE), que é diferente para cada modalidade e, normalmente, 

considerado mais fácil para os alunos ingressantes na licenciatura. Segundo Travassos 

(2005)  

Os bacharelados (Canto, Instrumentos, Música Popular Brasileira, 
Composição e Regência) e a licenciatura em Educação Artística estão 
ordenados numa hierarquia dada pelas provas de ingresso – chamadas testes 
de habilidade específica – e por noções acerca de sua dificuldade relativa. 
A mera separação dos cursos incorpora, como fato natural, a divisão de 
trabalho entre compositor e intérprete, entre regente e os dois anteriores, 
entre professores e os demais. De fato, parece ser uma das funções da escola 
reproduzir não só os músicos, mas reproduzir também a divisão do trabalho 
musical.  



156 

Composição e Regência são cursos mais difíceis; também exigem do 
candidato, ao ingressar, maior habilidade perceptiva (reconhecimento das 
distâncias entre os sons e sua representação gráfica). Não está claro qual 
das proposições ocupa o lugar de causa e qual o de efeito: provavelmente, 
as duas ligam-se tautologicamente, isto é: os níveis de complexidade que se 
espera atingir durante os cursos causam os testes mais difíceis e estes 
causam a reputação de que os cursos aos quais dão acesso são mais difíceis. 
Os estudantes de composição e regência devem aprofundar o estudo de 
matérias consideradas realmente musicais (harmonia, contraponto, análise). 
A hierarquia das carreiras institucionaliza-se com base em graus de 
complexidade que a instituição espera que o estudante atinja em certos tipos 
de conhecimento. Está em jogo, também, o fato de esses dois cursos 
propiciarem acesso às posições mais elevadas na hierarquia de prestígio das 
profissões musicais. (TRAVASSOS, 2005, p. 16) 

Dessa maneira podemos entender porque Helena tendo a possibilidade de 

cursar o bacharelado escolheu entrar no curso de licenciatura antes de ingressar na 

UNESP 

Não prestei o bacharelado por dois motivos. O primeiro por falta de autoconfiança 
né? Talvez da minha parte de achar que a licenciatura era mais fácil. Segundo 
porque o professor de bacharelado era um professor assim, que não rolava. (itálico 
nosso) 

Embora a UNESP não ofereça a licenciatura em música com habilidades 

específicas podemos ver, de acordo com dados da VUNESP, que a relação 

candidato/vaga para o ano de 2016 para canto lírico foi de 15, enquanto para 

licenciatura ela foi de 8,3 (VUNESP, 2018, p.4). 

Em sua tese de mestrado, referente à trajetória da formação musical dos 

alunos de bacharelado em todas as habilidades da UFMG entre 1999 e 2005, Prates 

(2006) elaborou o seguinte quadro (Quadro 6) sobre o perfil socioeconômico dos 

alunos: 

 
Quadro 6: Renda Familiar dos Alunos de Bacharelado em Música na UFMG para todas as 

habilidades. 

Faixa Salarial Frequência % 
Menos de 1 S.M 4 1,5 
De 1 a 2 S.M 4 3,1 
De 2 a 5 S.M 63 24,2 
De 5 a 10 S.M 46 17,7 
De 10 a 15 S.M 47 18,1 
De 15 a 20 S.M 30 11,5 
De 20 a 40 S.M 41 15,8 
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Faixa Salarial Frequência % 
De 40 a 60 S.M 15 5,8 
Mais de 60 S.M 5 1,9 
Caso não analisado 1 0,4 
Total 260 100 

Fonte: Prates, 2006, p. 26 

 

A autora resume esse quadro da seguinte maneira: 

No que se refere à renda familiar mensal, pode-se concluir, com base nos 
dados de 1999 a 2005, que a população dos candidatos aprovados na 
EM/UFMG é favorecida em termos econômicos, visto que 53,1% do total 
de inscritos nesse período possuem renda familiar igual ou maior que dez 
salários mínimos, 41,9% de dois a dez S.M e somente 4,6% possuem renda 
familiar menor que dois salários mínimos. (PRATES, 2006, p. 26) 

Podemos ver que a porcentagem de alunos do bacharelado em canto da 

UNESP com renda familiar acima de dez salários mínimos (40%) é inferior à daqueles 

do bacharelado em piano (65%) e do bacharelado como um todo na UFMG (53,1%). 

Ainda que diferenças geográficas possam influenciar esses números, talvez haja ainda 

um componente socioeconômico em ação que influencia a escolha de instrumentos. De 

acordo com Reis (2014) 

No subcampo da formação pianística, o perfil comumente associado aos 
estudantes de piano é aquele que, devido ao imaginário social acerca do 
instrumento e à sua trajetória social e musical, está associado à elite, isto é, 
à posse de capital cultural. […]  Outros fatores que contribuem para a 
associação do piano às classes mais abastadas dizem respeito a seu alto 
valor econômico e a uma longa – e muitas vezes onerosa – formação 
requerida. (REIS, 2014, p.74) 

O investimento necessário para o acesso a concertos, aulas de música, a 

compra, ou aluguel, de instrumento e partituras sem dúvida são proibitivos para parte 

considerável da população brasileira. Luís, que começou cantando em bandas de rock 

antes de se interessar pelo canto lírico, relata que sempre gostou de cantar 

Quando eu era mais novo eu sempre quis fazer aula de canto, mas minha família 
nunca quis pagar, entendeu? [...]. Quero cantar, quero ser cantor, quero ter banda. Aí 
tudo bem, sempre quis, mas minha família não quis pagar aula de canto pra mim. 
Eles achavam que não tinha futuro. Sei que quando eu comecei a trabalhar, quando 
saí de casa com dezoito anos por causa da música que minha família não apoiava, 
que eu queria cantar mesmo. Foi aí que comecei a pagar aula de canto, particular. 
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A mesma dificuldade financeira e problemas com apoio familiar foram 

encontrado por Helena, que fazia aulas particulares de percepção musical e canto. Ela 

diz que 

a grana era curta para pagar as aulas de canto né? Problemas com a família que não 
quer que você faça e que tá vendo que a coisa tá tomando uma proporção um pouco 
maior que deveria. Aí eu resolvi então fazer vestibular pra universidade de música 
da UFRGS né? E diziam que a licenciatura era mais fácil né? Então eu fiz pra 
licenciatura, passei, e fui ser aluna da professora de lá. 

O canto, por não depender da compra de um instrumento, passa a ser uma 

escolha viável para alunos que vêm de família com menor poder aquisitivo. Além 

disso, por ser um instrumento literalmente incorporado, o canto permite um nível de 

autodidatismo que talvez seja menos comum em outros instrumentos. Assim, podemos 

entender que os alunos de bacharelado em canto da UNESP vêm de famílias com 

menor renda mensal se os compararmos aos alunos de piano, instrumento custoso. 

Temos que entender que as escolhas por determinados instrumentos, que 

os alunos acreditam fazer por livre arbítrio, estão condicionados a outros fatores, 

inclusive as possibilidades econômicas de cada família. Aliado a esse entrave 

econômico, temos ainda que lembrar que as universidades públicas brasileiras são mais 

competitivas que as privadas e que, geralmente, os alunos ingressantes nessas 

universidades são oriundos de escolas privadas, limitando ainda mais o perfil 

socioeconômico dos alunos que ingressam no curso de bacharelado.  

5.2.2 Capital cultural herdado 

 Onde surge o interesse pela música? De acordo com as respostas (Gráfico 

2), 42% dos respondentes afirmaram que o interesse pela música erudita surgiu na 

família, um pouco mais que o dobro do número daqueles que afirmaram ter seu 

interesse despertado através do contato com a música na escola (20%). Podemos 

interpretar esses números como decorrentes do capital social herdado das relações 

familiares. 
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Gráfico 2: em que ambiente surgiu seu interesse pela música erudita? 

 
Fonte: questionário de elaboração própria. 

 

De acordo com Bourdieu, o habitus é constantemente reestruturado no 

decorrer da nossa vida. O habitus familiar, no entanto, é intenso e sofre influência direta 

da fração de classe da qual faz parte. Assim, para compreendermos melhor o perfil de 

qualquer aluno, faz-se fundamental conhecer o passado de seus ascendentes. A 

escolaridade dos pais pode ser usada como um indicador do capital cultural das famílias 

dos egressos.   

As entrevistas sugerem que a família é fundamental para fomentar um 

primeiro contato com a música. Contato que pode ser percebido como desimportante 

para o próprio aluno, mas que mostra a influência da família no desenvolvimento 

musical subsequente. Marcelo se lembra que seu primeiro contato com música foi o 

estudo do teclado com sete anos já que seus pais “achavam importante[...] Eu fiz, acho 

que eu sempre gostei muito, eles viram.”  

Pedro é categórico ao dizer: “eu não tive nenhum tipo de contato familiar 

assim, desde a infância. Ele apareceu depois que eu, numa viagem que eu tive contato 

com ópera, me interessei por aquilo, e procurei um professor de canto.” No entanto a 

viagem havia sido feita com a sua mãe que o levou para assistir à produção de ópera 

pela qual ele se interessou e foi ela quem achou o seu primeiro professor de canto. 

Indagado se antes disso nunca havia ido para uma escola de música, ele se lembra que 

havia “estudado dois anos de saxofone dos 11 aos 13[...]. Acho que meus pais me 

colocaram numa escola de música pra ver se eu gostava de alguma coisa.”  

De acordo com Oliveira (2010), 
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A família é o primeiro modelo para a criança: educadora, incentivadora, 
apoiadora e nutridora do seu desenvolvimento. Nos primeiros anos de vida, 
os atributos de personalidade dos pais, sua forma de agir e criar os filhos, o 
ambiente do lar e a forma de relacionamento são elementos de influência 
no desenvolvimento do potencial criativo. Se a família provê à criança 
experiências favorecedoras ao seu desenvolvimento criativo, estimuladoras 
de sua curiosidade natural e fortalecedoras de sua autoestima, certamente a 
criatividade aflorará com maior facilidade. (OLIVEIRA, 2010, p. 84) 

A relação entre a vida familiar e a música pode ocorrer de maneira sutil, 

como a ida à sala de concerto, como Vivian que diz que  “meus pais levavam a gente 

na sala de concerto[...]eles queriam dar essa cultura pra gente,” ou, de maneira mais 

explícita, como a prática em família de outros gêneros musicais, como no caso de 

Ulisses que explicou que a sua ligação com música se deu  

através da minha família. Minha família é toda de músicos, mas músicos autodidatas 
e nada a ver com música clássica. Meu pai cantava moda de viola e tudo mais. E 
também uma forte ligação com a igreja, com meus pais...meu pai sempre tocava na 
igreja, igreja católica. E aí foi na verdade meu primeiro contato com a música 
clássica: quando passei a integrar o coro da Catedral, isso com 16 para 17 anos. 

O que os números nos mostram é que a influência familiar para esse grupo 

de egressos parece ter sido fundamental para o interesse na música. É importante a 

ligação que se estabelece entre as experiências oferecidas através de múltiplas 

atividades incentivadas e apoiadas por uma vida em família: um capital cultural. 

Mesmo no caso em que o interesse por música erudita começou mais tarde na vida do 

futuro aluno podemos identificar um contato inicial precoce com a música, como no 

caso de Raquel. Embora ela afirme ter descoberto canto lírico já com 22 anos, a própria 

entrevistada se lembra de que “eu estudei um pouco de piano quando criança, fiz 

musicalização infantil, um ano, e tinha noções de como ler partitura.” 

Na prática, a força da influência da família é difícil de medir de maneira 

exata. Com exceção dos casos em que a família desincentiva totalmente o estudo da 

música em qualquer aspecto; e o exato oposto, quando a família age como um 

incentivador explícito e ativo da educação musical formal, a influência familiar se dá 

de maneiras variadas e pode ser de mão dupla. Ainda segundo Oliveira (2010) 

a influência da família é bidirecional: os pais influenciam as crianças, por 
exemplo, estimulando-as a visitarem museus, contemplarem obras de arte; 
mas também as crianças podem influenciar os pais, quando demonstram 
interesse por algo e os pais respondem a isso. O autor pontua que a 
influência familiar é longitudinal e, por isso, muitas vezes difícil de ser 
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pesquisada. Outra característica é ser intergeracional, sendo especialmente 
verdade que os valores familiares são passados de uma geração para outra; 
(OLIVEIRA, 2010, p. 85) 

Apenas 20% dos respondentes indicaram que seu interesse pela música 

erudita surgiu na escola. Visto a reduzida abrangência e eficácia da educação musical 

no Brasil não é surpreendente que esse número seja menor que para a influência da 

família. O que surpreendeu é que não tenha sido ainda menor. Isso pode ser explicado 

porque algumas escolas ainda conseguiram implementar uma educação musical de 

qualidade como aquela frequentada por Rodrigo no extinto Colégio Experimental da 

Lapa (São Paulo), onde  

tivemos [os alunos] um trabalho de musicalização. Pelo método Orff. A gente 
trabalhava em cima disso, pelo menos nessa fase inicial, 5 ou 6 anos. Depois disso 
as aulas continuavam. Nada muito profundo, mas eu saí da escola no final do 
fundamental sabendo ler música. Nessa escola experimental eu tive a oportunidade 
de cantar no coro infantil. 

Já Paulo cursava um colégio particular em Recife, onde iniciou seus 

estudos musicais tocando na banda do colégio e, mais tarde, cantando no coro. 

Marcelo, anos após seus estudos iniciais de teclado incentivado pela família, 

interessou-se por canto ao participar do coro da  

Escola Americana, que tinha coral. E eu comecei a cantar e comecei a gostar muito 
do coro. O professor viu que eu estava gostando e disse que eu tinha uma voz que 
podia trabalhar. Me indicou pra uma professora particular, uma romena, e comecei 
lá. Fazia aula particular e fazia coro na escola. 

O importante das experiências com música na escola não é apenas o 

contato inicial, mas também a possibilidade desse contato de maneira contínua. Não 

por coincidência, esses três relatos acima de música na escola têm em comum a prática 

em conjunto, particularmente o coro da escola. O aprendizado musical geralmente 

envolve horas de estudo solitário sem o qual é difícil adquirir o domínio técnico 

necessário sobre o instrumento. No entanto, a prática musical é essencialmente social 

e acontece entre duos, trios e conjuntos de vários tamanhos e formações. O canto coral 

serviu, nesses exemplos, como um mecanismo social agregador, capaz de manter e 

estimular o interesse musical desses entrevistados.  Marcelo continua: “os festivais que 

eu fiz foram quase todos corais. Eu sempre gostei muito de cantar em coral e eu cantava 

em um coral em Campinas, então eu gostava muito.” Rodrigo, além de ter tido aulas 
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de música estruturadas “nessa escola [experimental da Lapa] eu tive a oportunidade de 

cantar no coro infantil. Fizeram um teste pra ver quais crianças tinham mais aptidão. 

Eu fiquei lá uns dois anos.” 

Surpreendentemente apenas 5,5% dos egressos afirmaram ter seu interesse 

pela música sido suscitado na igreja. Como professor da EM-UFRJ esperava que esse 

número fosse maior, já que as igrejas evangélicas têm sido responsáveis pela formação 

musical básica de uma parcela representativa dos alunos ingressantes nos cursos de 

música da UFRJ. De acordo com Freitas (2008) 

as igrejas estão cobrindo o papel antes reservado aos cursos básicos e 
técnicos de música. Mesmo sendo instituições que não são formadas para a 
formação musical, encontramos um aumento relevante do número de alunos 
que vêm das igrejas ingressando nas Universidades. Se, por um lado, existe 
a falta de preparo e da formação específica dos profissionais em relação às 
novas propostas de ensino de música, por outro, a igreja é um espaço que 
em geral apoia este trabalho tanto financeiramente quanto pelo esforço por 
parte dos professores com vistas a um trabalho de preparar os músicos 
visando as apresentações em suas igrejas (FREITAS, 2008, p. 33).  

Na UNESP, entretanto, não vimos números que corroborassem esse 

fenômeno.  Isso pode ser reflexo das condições socioeconômicas das famílias dos 

egressos nessa investigação que, em termos gerais, apresentam poder econômico mais 

alto, assim excluindo a parcela de alunos que encontra na igreja um primeiro contato 

com o ensino da música.  

 

Independente de onde o interesse pela música erudita tenha surgido, o que 

parece ser fundamental para o engajamento e continuidade dos estudos é que o 

envolvimento com a música seja capaz de forjar uma autoidentidade musical positiva. 

De acordo com Demorest, Kelley e Pfrordresher (2016) vários estudos apontam que 

uma auto identidade positiva sobre a capacidade musical aparece frequentemente como 

um previsor de participação em atividades musicais. Ainda de acordo com esta 

pesquisa 

A influência dos pais e colegas através de apoio, engajamento, ou a 
percepção de apoio, por parte do aluno parece fazer diferença para aqueles 
alunos que continuam a estudar. Enquanto o nível socioeconômico tem sido 
visto como significante em vários estudos relativos a música instrumental 
ele não tem sido definido de maneira consistente e parece não ser capaz de 
prever matrículas iniciais [alunos que se inscrevem em aulas de música em 
escolas dos EUA]. A avaliação das habilidades musicais feita pelos 
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professores foi vista como preditora em vários estudos, mas menos que a 
auto percepção e atitudes dos alunos. (DEMOREST; KELLEY; 
PFORDRESHER, 2016, p. 410, tradução nossa)96 

Um estudo de Mateiro (2007) sobre as razões que levam os alunos a 

ingressarem no curso de licenciatura em música da Universidade Estadual de Santa 

Catarina (UDESC) encontrou dados que levaram a conclusões similares às de 

Demorest, Kelley e Pfordresher (2106). Segundo a pesquisadora  

Os resultados das entrevistas e questionários sobre as razões por que os 
jovens estudam música nos mostram que a relação entre o indivíduo e a 
música propriamente dita é mais determinante do que fatores externos como 
a família, amigos, escola ou religião. No tocante à escolha da profissão a 
vontade de aprender música e aperfeiçoar os conhecimentos musicais, o 
estudo de instrumentos revelou-se como a principal motivação. A atividade 
de tocar um instrumento é, portanto, o foco central tanto da motivação para 
estudar música quanto para estudar uma profissão. (MATEIRO, 2007, p. 
190) 

O engajamento individual para aprender música e tocar um instrumento foi 

a razão principal dos estudos musicais.  Além disso, “os estudantes apontaram a família 

e os amigos como agentes motivadores e de influência durante os estudos de música 

que realizaram antes de ingressar na universidade” e que “durante as entrevistas os 

participantes praticamente não falaram sobre a música na escola ou as aulas de música 

durante os anos de escolarização” (MATEIRO, 2007, p. 181).  

Podemos compreender que o lugar onde surge o interesse pela música é 

importante com um primeiro contato. Interesse e habilidades individuais começam a 

construir uma autoidentidade musical que, sendo positiva, será fundamental para 

manter o aluno interessado em atividades musicais. Nesse ponto, o apoio, real ou 

percebido, da família e colegas serve como motivador para uma atividade musical 

sustentada. Cláudia tem certeza que resolveu se aprofundar no estudo do canto 

incentivada especificamente pelos seus colegas de outro curso universitário, que 

haviam identificado nela uma voz e musicalidade bastante óbvias. Perguntada porque 

desistiu do curso superior anterior para cursar música ela respondeu que foi 

                                                
96 Influences of parents and peers either through support, engagement, or the student’s perceptions of support seem 
to matter to students who continue. While socioeconomic level has been found to be significant in several studies 
regarding student retention in instrumental music (Corenblum & Marshall, 1998; Kinney, 2010; Klinedinst, 1991), 
it has not been consistently defined and did not seem to predict initial enrollment (Kinney, 2010). Teachers’ ratings 
of student ability were also found to be predictors in several studies but less so than the students’ self-perceptions 
or attitudes.  
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o incentivo dos meus colegas de onde eu cantava que era o coral e as pessoas que 
faziam música na minha cidade. As pessoas falavam que minha voz era maravilhosa, 
linda, que eu tinha que ir embora. 

O nível de escolaridade dos pais também parece estar relacionado ao 

aparecimento do interesse na música erudita na família. Dos 41% dos respondentes que 

afirmaram ter seu interesse por música erudita iniciado na família, 59% têm um dos 

pais com formação superior completa ou pós-graduação. Esse número sobe para 72% 

quando incluímos os pais com nível superior incompleto e para 86% quando ao menos 

um dos pais tem o ensino secundário. Embora não possamos afirmar que o nível de 

escolaridade é um fator decisivo na presença da música erudita dentro da família, os 

números sugerem que existe uma relação entre um maior nível de escolaridade e o 

aparecimento do interesse na música erudita no ambiente familiar.  

Esses números estariam confirmando observações de Bourdieu (2003) que 

diz que “não há prática mais classificatória, mais distintiva, isto é, mais estreitamente 

ligada à classe social e ao capital escolar possuído do que a frequência a concertos ou 

a prática de um instrumento nobre” (p. 123). Assim, seria de se esperar que quanto 

maior o capital cultural, maiores as chances de seus membros serem frequentadores de 

concertos e/ou iniciados musicalmente. Vivian vem imediatamente em mente. Filha de 

uma médica e um administrador, profissões bastante indicativas de classe social, ela 

relata que era levada à sala de concerto onde “descia da cadeira, subia no palco e ficava 

do lado do violino. […]. Mas eles não são… Eles [os pais] queriam dar essa cultura pra 

gente.” Esse discurso deixa claro que, embora os pais não fossem particularmente 

ligados àquele tipo de música, eles prezavam “essa cultura” como importante dentro 

do seu âmbito sócio intelectual.  

Ulisses, filho de pai veterinário com clínica própria, sempre apoiou a 

escolha da música pelo filho: 

Eu lembro muito da idéia de ser veterinário, de seguir...levar os negócios da família 
para o século XXI, mas não tinha uma realização completa nesse sentido. E aí, 
quando comecei a cantar no coro lá da igreja, da catedral, e ter mais contato com a 
música, e um outro tipo de música, música clássica, eu saquei que ali morava uma 
paixão maior do que lidar com a medicina veterinária. E foi aí que...caiu a decisão. 
Eu me lembro de dizer essa decisão num jantar em família e meu pai sempre falava: 
vai ser cantor. 

Ana, que também começou suas atividades vocais através do canto coral, 

encontrou apoio e encorajamento do pai, formado em administração.  
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Eu ia prestar jornalismo. Eu tava fazendo um cursinho e tudo. Tinha feito um curso 
técnico no colégio. E aí tava fazendo cursinho à noite, fazia estágio durante o dia e 
tal. E o meu pai falava sempre: por que você não presta faculdade de música? Você 
tá louco? Eu vou morrer de fome! 

Apoio similar encontrou Gilson, que mesmo há um ano de completar o 

curso de engenharia resolveu largar a universidade e se mudar para São Paulo a fim de 

cursar o bacharelado em canto na UNESP. De acordo com ele, seu pai, engenheiro 

formado, ainda contatou a professora Martha Herr para saber do potencial do filho para 

a nova profissão. 

Conheci a Martha em 1989, em julho, quando fui fazer São João del Rei [curso de 
música que existia na cidade]. Eu estava fazendo faculdade de engenharia. E aí ela 
me aceitou pra fazer aula com ela. Eu vim [para São Paulo], tive seis aulas com ela 
em fevereiro aí depois, quando meu pai soube que eu tinha abandonado a faculdade 
ele ligou pra Martha pra saber das minhas possibilidades. Ele tem material, foi o que 
ela falou. 

A informação referente à escolaridade dos pais também foi investigada por 

Reis (2014). A pesquisadora observou “que a maioria dos pianistas da UFMG, 

pertencentes ao curso de bacharelado em piano, detêm capital cultural herdado alto, já́ 

que 65% dos pais e mães possuem nível superior completo ou título de pós-graduação” 

(p.83). Os números obtidos pela pesquisadora sobre a escolaridade dos pais dos alunos 

de bacharelado na UFMG e da escolaridade dos pais dos egressos da UNESP que 

disseram ter seu interesse pela música iniciado na família são bastante próximos (65% 

e 59% respectivamente), o que nos leva a crer que a variável  “escolaridade” é relevante 

para montarmos um quadro sobre o aluno de bacharelado em música no país. 

Acreditamos que esse número seria similar para o curso de bacharelado em música, 

independente da habilidade. 

Reis (2014) também nos fornece um gráfico (Gráfico 3) interessante que 

pode ajudar a confirmar que alunos de maior poder aquisitivo, e maior capital social 

herdado, têm possibilidade de estudo diferente que seus colegas com menor capital 

cultural. 
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Gráfico 3: principal tipo de formação pianística. 

 
Fonte: Reis, 2014, p. 93 

 

A pesquisadora resume o gráfico da seguinte maneira: 

Os dados demonstram que enquanto a formação musical dos alunos da 
UFSJ foi realizada principalmente nos conservatórios estaduais e 
municipais de música, entre os alunos da UFMG ela se deu primordialmente 
em aulas ou em escolas de música particulares. O fato de os conservatórios 
de música em Minas Gerais estarem localizados no interior do estado e 
serem gratuitos explica por que a maioria dos alunos do interior (principal 
público do curso de São João Del Rei) provém deste tipo de estabelecimento 
de ensino. No caso dos alunos da UFMG, a maioria é nascida na capital que 
não conta com um ensino de piano gratuito. Chama também a atenção o 
fato de dois alunos da UFSJ se declararem autodidatas. (REIS, 2014, p. 93) 

Não podemos esquecer que 65% dos alunos da UFMG, portanto do 

bacharelado em piano, tem famílias que ganham acima de 10 salários mínimos, 

enquanto apenas 9,5% das famílias de seus colegas da licenciatura na UFSJ se 

encontram nessa mesma faixa salarial. Dessa maneira, o curso de bacharelado em piano 

da UFMG é dependente de um alunado capaz de arcar com os custos de uma educação 

musical particular.  

5.2.3 Estudo Musical Pré-Universitário 

Supreendentemente, e contrária à nossa experiência docente no ensino 

superior, 63% dos respondentes afirmaram que haviam estudado música formalmente 

por mais de três anos antes de ingressar na universidade. Embora esse número talvez 

não causasse surpresa para egressos de um curso de violino, piano, composição e 
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Nota-se que a amostra da UFMG está distribuída praticamente de forma homogênea entre as 

três faixas etárias, com uma leve predominância (36%) daqueles que começaram até os 7 anos. 

Na amostra da UFSJ há um claro predomínio (48%) dos que começaram já adolescentes, 

rompendo assim com a ideia de precocidade que está atrelada ao aprendizado do piano. Essa 

característica talvez possa ser uma chave interpretativa para a menor adesão, observada entre os 

alunos da UFSJ,  ao ofício do pianista. 

 

A formação musical  da amostra se deu conforme o gráfico a seguir: 

 

GRÁFICO 2: Principal Tipo de Formação Pianística 
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Os dados demonstram que enquanto a formação musical dos alunos da UFSJ foi realizada 

principalmente nos conservatórios estaduais e municipais de música, entre os alunos da UFMG 

ela se deu primordialmente em aulas ou em escolas de música particulares. O fato de os 

conservatórios de música em Minas Gerais estarem localizados no interior do estado e serem 

gratuitos explica por que a maioria dos alunos do interior (principal público do curso de São 

João Del Rei) provém deste tipo de estabelecimento de ensino. No caso dos alunos da UFMG,  

a maioria é nascida na capital que não conta com um ensino de piano gratuito. Chama também 

a atenção o fato de dois alunos da UFSJ se declararem autodidatas.  

 

Grande parte dos respondentes (61% na UFMG e 67% na UFSJ) pertence a famílias em que há 

alguém que canta ou toca algum instrumento musical e a formação predominante é a informal. 
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regência ou outros instrumentos em que os alunos tendem a iniciar seus estudos mais 

cedo, ele é bastante surpreendente para alunos de canto. Como foi discutido no segundo 

capítulo desta tese, o estudo musical dos cantores tende a começar mais tarde e é 

direcionado, principalmente, à aquisição de desenvoltura técnica do instrumento.  

A idade média dos respondentes ao ingressarem na UNESP é de 22,6 anos. 

Os alunos mais jovens ingressaram com 17 anos e o mais velho ingressou no curso 

com 34 anos. A maior idade ao ingressar na universidade está associada a um maior 

preparo musical, embora, nem sempre, fruto de estudos formais. A profissionalização 

precoce no campo da música faz com que prática e teoria, não necessariamente, se 

complementem, já que nem toda teoria estudada em instituições formais será útil a um 

músico prático no seu dia a dia.  

O Gráfico 4, abaixo, mostra como os egressos responderam à pergunta 

sobre estudo musical prévio ao ingresso no ensino superior. 

 
Gráfico 4: Você já havia estudado música formalmente (professor/conservatório/aula) antes de 

ingressar no bacharelado? 

 
Fonte: questionário de elaboração própria. 

 

Alguns desses egressos foram ex-alunos da própria UNESP em outras 

habilidades do bacharelado em música (esses em composição e regência), e ainda 

alguns de outros cursos universitários de música. Para 64% dos respondentes o 

bacharelado em canto foi o único curso universitário de graduação.  

Enquanto alguns dos entrevistados tiveram uma educação musical mais 

longa e estruturada antes de entrar na UNESP, o resultado das entrevistas qualitativas 

esclarece melhor o que esse tempo de estudo formal realmente quer dizer. 
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Um possível problema de interpretação por parte dos respondentes para 

essa pergunta pode ter vindo do uso da palavra “formalmente.” Embora nosso objetivo 

tenha sido qualificar o tipo de aprendizado utilizando a palavra “formalmente” como 

designadora de um aprendizado sistemático, através do desenvolvimento contínuo e 

ordenado da linguagem musical, entendemos que a palavra pode ter sido interpretada 

de maneira menos objetiva. Alguns respondentes podem ter entendido que a pergunta 

se referia ao estudo do canto em si, mesmo que a pergunta que segue no questionário 

seja especificamente voltada ao estudo do canto e encontra-se elaborada da seguinte 

maneira: “Você tinha quanto tempo de aulas de canto ao ingressar no bacharelado de 

canto da UNESP?”  As respostas foram usadas para elaborar o Gráfico 5, a seguir: 

 
Gráfico 5: você tinha quanto tempo de aulas de canto ao ingressar no bacharelado de canto da 

UNESP? 

 
Fonte: questionário de elaboração própria. 

 

Assim, podemos ver que os números para cada uma dessas figuras 

apresentam algumas similaridades, mas também diferenças com implicações 

significativas. A educação musical está atrelada diretamente ao aprendizado de um 

instrumento. O que podemos perceber é que estudar um instrumento não 

necessariamente está ligado ao estudo formal da música. Ou seja: aprende-se a tocar 

um instrumento, mas não necessariamente aprendem-se os fundamentos musicais. 

 Apenas 38% dos egressos afirmaram ter mais de três anos de estudo de 

canto antes de ingressar na universidade, enquanto 45,5% tiveram entre um e três anos 
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de estudo. 11% dos egressos haviam feito menos de um ano de aulas de canto e 5,5% 

dos egressos disseram que nunca haviam feito aulas de canto antes de ingressar na 

universidade.  

É interessante comparar esse último gráfico com um que mede aspecto 

semelhante fornecido por Reis (2014) sobre a idade de iniciação ao piano dos alunos 

de bacharelado em piano da UFMG e licenciatura em piano da UFSJ. O Gráfico 6 nos 

mostra a idade de iniciação ao piano dos alunos de bacharelado e licenciatura na UFMG 

e UFSJ, respectivamente.  

 
Gráfico 6: idade de iniciação ao piano. 

 
Fonte: Reis, 2014, p. 92 

 

A pesquisadora continua: 

Nota-se que a amostra da UFMG está distribuída praticamente de forma 
homogênea entre as três faixas etárias, com uma leve predominância (36%) 
daqueles que começaram até os 7 anos. Na amostra da UFSJ há um claro 
predomínio (48%) dos que começaram já adolescentes, rompendo assim 
com a ideia de precocidade que está atrelada ao aprendizado do piano. 
(REIS, 2014, p. 92) 

Embora Reis acredite que seus dados mostrem um rompimento com a idéia 

de precocidade, acredito que a escolha pelo bacharelado por parte dos alunos que 

começaram a estudar mais cedo mostra justamente o contrário: iniciar os estudos mais 

precocemente parece ser fator importante para o ingresso no bacharelado, enquanto o 

início mais tardio leva os alunos de piano à licenciatura.  
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Os egressos disseram que se sentem preparados para a atuação profissional e atribuem isso 

tanto à formação recebida, quanto ao seu investimento pessoal.  A maioria deles continua 

frequentando aulas particulares de piano para se aperfeiçoar,  prática bastante comum no 

contexto da formação pianística. Por se tratar, neste trabalho, de pianistas muito jovens, o 

desejo de se aprimorar ao instrumento é totalmente compreensível e pertinente. No entanto, o 

prolongamento excessivo da condição de estudante que se observa com frequência entre os 

pianistas, parece estar ligado, principalmente nos casos dos  mais experientes que ainda 

continuam a ser "alunos" de outrem, à grande força simbólica que a relação mestre-aprendiz 

impõe sobre as trajetórias.  

 

Por fim, ao serem interrogados se ainda optariam pelo curso de Música caso pudessem escolher 

novamente, 80% (= 42) dos respondentes disseram que agiriam da mesma forma, 

demonstrando, assim, um alto nível de satisfação com  os cursos  frequentados.  

 

3.6 AS TRAJETÓRIAS FORMATIVAS MUSICAIS: DA INICIAÇÃO À PREPARACÃO PARA O 

CURSO SUPERIOR 
 

De uma forma geral, pode-se afirmar que os pianistas da UFMG tiveram uma iniciação ao 

instrumento mais precoce, como demonstrado  no gráfico abaixo:  

 

GRÁFICO 1: Idade de Iniciação ao Piano 
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Fica bastante aparente a diferença de tempo de estudo entre os alunos de 

canto e piano, apenas uma das muitas habilidades oferecidas no ensino superior. 

Embora para essa comparação estejamos utilizando dados de universidades diferentes 

acreditamos que esses dados apresentariam bastante similaridades independente da 

localização geográfica, visto o que já foi dito sobre a uniformidade do ensino na música 

erudita.  

Vemos que os alunos de piano tiveram uma vivência musical bem mais 

longa que aqueles que ingressaram no curso de canto da UNESP. Mais de 65% dos 

alunos de piano tiveram iniciação no instrumento entre os 4 e os 12 anos. Se 

assumirmos que esses alunos entraram na universidade com idade média de 18 anos 

(idade protocolar para ingressar na universidade) isso significa que esses alunos tinham 

entre 6 e 12 anos de estudo de piano antes do bacharelado. Dos egressos da UNESP, 

em contrapartida, apenas 38% haviam feito aulas de canto por mais de três anos.  

Evidentemente, os tipos de instrumento aqui comparados são de natureza 

bastante diferentes. No capítulo 2 foram exploradas as possíveis razões que levam 

alunos de canto a começarem a estudar mais tardiamente que seus colegas. No entanto, 

16,5% dos egressos da UNESP tiveram menos de um ano de aula de canto ou nunca 

haviam tido aula antes de ingressar na universidade.  

O discurso específico de alguns alunos expõe as mazelas da educação 

musical no país. Ana sabia que “precisava melhorar nas questões de teoria, em solfejo 

e história da música. Eu não sabia nada disso. Não sabia nada.” A mesma falta de 

preparo de ensino musical ao ingressar na universidade também é exibido por Ulisses, 

que acreditava que as disciplinas que estava por encontrar na universidade 

dispensavam conhecimento prévio e que “todo mundo ia começar desde o zero e...me 

introduzir a história toda, e aquela parte de teoria, aquela coisa toda. Não demorou 

muito pra perceber que a coisa não ia ser tão como eu tinha imaginado.” Raquel, já 

tendo um diploma de bacharelado e mestrado em biologia, sabia que tinha lacunas no 

seu estudo de música e por isso mesmo buscou a UNESP. Ali acreditava que ia sanar 

várias questões de sua formação musical. Mas, ela mesmo conclui, “no fim eu acho 

que não melhorou tanto nesse sentido assim.”  

Passar no THE parece ter sido um motivador bastante forte para o estudo 

musical entre os egressos. Carla, que atua como cantora desde os 11 anos de idade, diz 

que teve  
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aula particular três horas por semana e ela [professora] me dava aula de teoria e 
percepção durante um ano. Foco: passar na UNESP. Não fazia mais nada. [minha 
professora] me preparou e eu entrei na UNESP. 

 Marcelo, embora já cantasse em corais desde os 15 anos de idade, se 

preparou durante um semestre para o vestibular:  

eu lembro que fiz o cursinho Da Capo que eles [UNESP] tem. Eram os alunos da 
UNESP que davam aula de teoria, rítmica, pra quem ia prestar o vestibular de 
música. Eu ia todo sábado de Campinas para a UNESP. [...] acho que fiz um 
semestre. Eu fazia [aula] também em Campinas, uma escola com uma professora de 
canto e teoria. Eu sabia tão pouco que deve ter ajudado sim. (itálico nosso) 

Luís, que saiu de casa para poder estudar música contra os desejos da 

família, já cantava música popular há alguns anos. Ele começou a estudar teoria apenas 

quando ingressou na Universidade Livre de Música (atual Escola Municipal de Música 

de São Paulo) em 2000. “Antes eu não sabia nada. Todo mundo falava que pra entrar 

numa faculdade de música você tem que ter estudado música por uns 10 anos.” Ele 

relata 

Aí um colega da escola de música (antiga ULM) entrou na UNESP. Colega de canto, 
o mesmo nível que eu. Porra! Entrou na UNESP. Dizem que é superdifícil. Tipo a 
gente tem o mesmo nível e ela entrou. Aí outro colega do coro foi aprovado. Aí 
pensei: por que eles conseguem e eu não? Aí comecei a me informar sobre a prova 
e falaram: estuda português história e geografia. O resto é tudo X na mesma 
alternativa. Não pode zerar na prova. E tem a prova de música, só que eu já estava 
na ULM e já sabia um pouco. Aí comecei a me interessar e resolvi peitar o vestibular. 
Pô! Se os caras estão entrando eu também posso entrar. Mas para mim era muito 
difícil pelo que todo mundo falava. Os caras na faculdade de música pega [sic.] uma 
partitura de música e sai solfejando. Pra mim aquilo era um E.T. Deve ser difícil pra 
caramba. Um guitarrista que estudava comigo me emprestou um monte de livro [sic.] 
de história. Não podia pagar cursinho, não tinha grana...Peguei uns livros de 
português, história e geografia e estudava o dia inteiro. Eu chegava pro marido da 
minha professora de canto e perguntava como fazia pra ler [música]. Ele começou a 
me explicar, mas era difícil para mim. Aí cheguei pro meu acompanhador e ele falou 
que tinha que ir pelos graus: pega isso e transfere. Comecei a fazer isso em casa e aí 
no fim do ano (2002) fiz a prova pra UNESP e USP, e passei nas duas.  

Pedro fala com certa melancolia quando diz que  

Minha percepção é muito ruim porque como meu estudo de música tinha sido sempre 
prático e com instrumento melódico eu não sabia nada de harmonia. Eu estudei um 
pouco para passar na prova do vestibular, mas minha formação mais técnica de 
percepção é da faculdade. Essa parte que deveria ser feita num conservatório. Os 
dois anos que fiz de saxofone antes não foram relevantes do ponto de vista de teoria. 
(itálico nosso) 
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 O que podemos perceber é que, mesmo para aqueles egressos que tiveram 

mais de três anos de estudo formal de música, muitas vezes esse estudo foi fragmentado 

e permeado por períodos de baixa atividade ou inatividade musical. Alessandra 

clarificou que embora tenha feito mais de quatro anos de aula de canto, “não foram 

quatro anos seguidos.” 

Dessa maneira, podemos formar algumas conclusões a respeito da 

educação musical pré-universitária dos alunos de canto da UNESP: 

- Ela é desigual entre os alunos ingressantes 

- Não foi contínua para a maioria dos alunos  

- Centrada no estudo do canto, mas não necessariamente incluiu estudos de 

teoria, percepção e história 

- Passar no THE é o grande motivador para estudar música no período 

antecedente a entrada na universidade.  

Há também um número de egressos da UNESP que estudaram em outras 

instituições musicais de São Paulo, como a Escola de Música do Estado de São Paulo 

(EMESP, antiga Universidade Livre de Música) e a Escola Municipal de Música de 

São Paulo. Alguns egressos inclusive estudaram concomitantemente na UNESP e 

outras instituições de ensino musical gratuito como EMESP e Escola Municipal de 

Música de São Paulo, o que tem implicações diretas para o acesso democrático ao 

ensino musical disponível gratuitamente na cidade de São Paulo.  

Não foram encontrados estudos referentes ao nível musical dos alunos de 

bacharelado ao ingressarem na universidade. Enquanto outros instrumentos estão 

medindo a competência adquirida até o momento de ingresso na universidade, muitas 

vezes o THE de canto, em geral, possibilita vislumbrar apenas o seu potencial visto 

que a voz, como mencionado, está apenas começando a se desenvolver.  

Em uma entrevista de 2014 concedida ao autor pelo chefe do departamento 

vocal da Juilliard School of Music, Brian Zeger, ele explica a filosofia dos exames de 

admissão para o bacharelado em canto e comenta sobre o potencial dos alunos 

ingressantes.  

Eles são muito jovens. Dezessete ou dezoito anos. Nós procuramos [no exame] 
musicalidade porque mesmo nessa idade isso já é possível, mesmo que a voz seja 
limitada. Então nós procuramos musicalidade e muita comunicabilidade e o que nós 
achamos ser uma boa voz. Mas com dezessete ou dezoito anos é difícil saber. Essas 
são os maiores riscos que tomamos. Mas nós temos um processo elaborado de 
audições. Nós trabalhamos com os candidatos. Eu faço um trabalho de repasse com 
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eles e depois fazemos um trabalho em grupo. Nós trabalhamos com eles dramática e 
musicalmente e temos muitas pessoas que observam e vemos como reagem a novas 
ideias. Isso geralmente diz bastante porque nessa idade você pode ser treinado como 
um papagaio e aprender a cantar uma boa audição. E as vezes você trabalha com eles 
e percebe que não tem nada ali. As pessoas entram na Juilliard cantando canções 
muito simples. Eles podem cantar uma linda canção folclórica, algo de Stephen 
Foster, coisas modestas. Mas se for realmente musical e eles tiverem aquela chama 
então você tem com o que trabalhar. 97 (itálico nosso)  

Entre os egressos existem aqueles para quem o curso de canto da Unesp já 

não era a primeira experiência na educação superior em música. Murilo e Bernardo já 

haviam passado pela própria UNESP no curso de Composição e Regência. Rodrigo já 

havia cursado Composição e Regência na USP, assim como Paulo, que havia feito 

música em um IES do Nordeste. Para essas pessoas o ensino formal da música já havia 

sido estabelecido dentro do ensino superior e, assim, a educação formal em música já 

vinha moldada não pela educação pré-universitária, mas pela própria experiência no 

ensino superior.   

Mateiro (2011), em uma pesquisa sobre a formação dos licenciados em 

música no Brasil, pediu que os coordenadores dos cursos de 45 IES avaliassem o nível 

musical de seus alunos ingressantes. De acordo com as respostas obtidas, a 

pesquisadora afirma que  

o nível musical dos candidatos à licenciatura foi classificado como médio 
pela maioria dos coordenadores. Em luz da informação mostrada [na figura 
10] pode-se dizer que 93,3 por cento dos candidatos tem nível musical entre 
0 e 5 em uma escala de 0 a 10. (MATEIRO, 2011, p. 56, tradução nossa)98 

Mesmo que esses números se refiram aos alunos de licenciatura e não aos 

de bacharelado, eles não são animadores. As ramificações desse nível da preparação 

musical dos alunos ingressantes na licenciatura são bastante sérias visto que esses 

                                                
97 They are so young: 17,18. We look for really good musicianship because you can show that at that age, even if 
your voice is limited. We look for really good musicianship and a lot of communication and what we think is a good 
voice. But at 17,18. It’s hard to tell. Those are the biggest risks we take. But we have quite an elaborate call back 
process. So we work with them. I coach them before they get in. we do a group coaching. We work with them 
dramatically and musically and we have several people observe them and we see how the respond to new ideas. 
That often is very telling because at that age you can be kind of a parrot and be trained to sing a good audition. And 
sometimes you work with them and you realize there is nothing there. People get in here singing very simple songs. 
They can sing a beautiful folk song, a Stephen Foster, just very modest. But if it’s really musical and they have that 
spark you have something to work with.  
98  The music level for the candidates of the Music Teacher Education Program was classified as medium by the 
majority of the coordinators. In view of the data shown in Figure 10, it can be stated that 93.3 percent of the 
candidates, on a scale of 0 to 10, have a music level 0 to 5. 
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professores, e músicos em potencial, serão responsáveis pelo limitado alcance que a 

educação musical tem na escola pública brasileira.  

5.2.4 Por que cursar o Bacharelado em Canto 

 A música no âmbito da educação escolar brasileira, como vimos na 

primeira parte dessa tese, tem sido objeto de constante mudança no que diz respeito à 

sua relevância como parte integrante da educação básica. Os diferentes 

posicionamentos filosóficos e pedagógicos a respeito do papel da música dentro da 

educação, fundamentalmente reflexo da própria sociedade brasileira, têm relegado a 

música a um papel coadjuvante dentro do ensino básico. Assim não deveria nos 

surpreender a posição enfraquecida que a música tem dentro do ensino terciário 

brasileiro. Como vimos no capítulo 3 e através de discursos e falas de outros 

acadêmicos, a música no nível de graduação na universidade brasileira tem, em grande 

parte, tomado a posição antigamente ocupada pelo conservatório.  O Gráfico 7, abaixo, 

nos fornece uma visão das principais razões que levam os alunos a ingressarem no 

bacharelado em canto.  

 
Gráfico 7: por que decidiu cursar o bacharelado em canto? (marque todas as opções que sejam 

relevantes). 

 
Fonte: questionário de elaboração própria. 
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Nosso estudo sobre os egressos do curso de canto mostra que 76,5% dos 

respondentes citaram como razão para ingressar na UNESP o desejo de conseguirem 

uma educação formal em música. Por educação formal estamos nos referindo a um 

curso estruturado, com grade curricular específica e focado no aprendizado musical, 

tanto em suas questões práticas (aprendizado do instrumento, domínio técnico e prática 

em grupo) quanto questões teóricas (teoria, análise, percepção, história, etc.). 

Seria compreensível esperarmos altas porcentagens de respostas para as 

opções “tinha grande interesse nessa área, era minha vocação” e “para complementar 

minha formação.” Essas duas escolhas são inter-relacionadas pelo fato de que o 

interesse pela música durante os anos pré-universitários vem acompanhado de algum 

tipo de formação musical, mesmo que esse seja apenas dedicado ao aprendizado do 

instrumento, como vimos acima.  

O fato de que a alternativa mais escolhida tenha sido “obter uma educação 

formal em música” mostra que uma grande parte dos egressos sabia que uma educação 

formal em música não havia sido possível antes do ingresso no ensino superior. Existia 

a expectativa de que o curso de bacharelado fosse suprir parte de uma educação musical 

que, mesmo para aqueles que alegaram ter mais de três anos de estudo de música antes 

da universidade, não havia atendido as necessidades dos próprios alunos.  

Podemos entender melhor o que isso significa na fala dos egressos.  

Marcos, que iniciou seus estudos musicais tardiamente, sabia de seus limites ao entrar 

na UNESP. “Eu tenho plena consciência que entrei na UNESP não pela minha prova 

de aptidão. Entrei porque fui muito bem nas matérias básicas. A minha prova de aptidão 

deve ter sido superbaixa. Mas na somatória, eu entrei.” Ulisses tinha a expectativa de 

que na UNESP “todo mundo ia começar desde o zero, e me introduzir a história toda, 

e aquela parte de teoria, aquela coisa toda.” Assim podemos ver que a falta de educação 

musical na educação básica ou secundária automaticamente passa para o próximo nível 

escolar a perspectiva de que essa será a instância em que eventuais deficiências serão 

corrigidas ou mesmo apresentadas pela primeira vez. 

Jorge, que havia cursado parcialmente uma universidade particular em São 

Paulo antes de entrar na UNESP, achava importante ter uma formação mais sólida. Ele 

diz que 

Queria entender essa coisa de formação né? Passar pelos diversos períodos que aula 
particular de canto não contempla. Mesmo a faculdade, não a faculdade, mas o 
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mercado de trabalho te orienta só para o período romântico, para uma coisa. Eu 
queria entender mais.  

Ana também admite que seu conhecimento musical era rudimentar ao 

entrar na UNESP. Segundo ela, “eu sabia que precisava melhorar nas questões de 

teoria, em solfejo, história da música. Eu não sabia nada disso. Não sabia nada.” Carla, 

bastante familiar com música popular e, aos dezoito anos, uma veterana de estúdios de 

gravação e apresentações na televisão, diz que entrar na UNESP era “ambição mesmo. 

De ter vindo do popular, de não saber nada de música e em um ano querer fazer tudo” 

(itálico nosso).  

Raquel, já formada em biologia quando entrou na UNESP com 27 anos, 

teve uma formação musical heterodoxa:  

até os 27 anos foi só aula particular e festival de música. Eu fui em bastante festivais. 
Eu queria uma formação mais formal mesmo porque achava que tinha uns buracos 
ali. Eu fui autodidata. O [professor particular] dava a literatura e eu ia estudar 
sozinha. Eu até aprendi as bases de harmonia, mas eu achava que ia melhorar [na 
universidade]. 

Assim, podemos ver que a universidade é vista por essa parte dos egressos 

como aquilo que já havia sido apontado por outros pesquisadores (ver capítulo 1) sobre 

o real papel da educação superior em música: um conservatório. Mais do que para 

outras profissões também de cunho prático (medicina, direito, entre outras) o ensino 

terciário em música é visto pelos alunos ingressantes, ao menos em canto embora 

provavelmente também em outras habilidades, como um curso menos avançado do que 

ele realmente poderia, ou deveria, ser.  

A opção “conhecer pessoas com o mesmo interesse” foi uma alternativa 

bastante escolhida (43,5%) e foi incluída no questionário após entrevistas teste com 

alguns dos egressos. Para esses ex-alunos a universidade seria capaz de proporcionar 

contato com outras pessoas com interesses em comum. O isolamento musical que 

muitas vezes é normal para alunos de música, particularmente os que estudam com 

professores particulares, é mitigado quando existe a possibilidade de congregação 

disponível em uma universidade.  

Raquel relata que 

uma outra coisa que me fez buscar a UNESP foi essa rede de contatos. Se eu fico só 
na casa da minha professora pra fazer aula de canto com ela parece que eu não existo 
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nesse mundo da música. E se você está lá [na universidade] você está interagindo 
com as pessoas que são a próxima geração de músicos. 

Cláudia, por sua vez, sentia-se isolada no seu interesse por música dentro 

do curso de jornalismo que havia iniciado em Santa Catarina. A preocupação com os 

fundamentos musicais é também visível na sua fala.  

Eu não tinha ninguém. Eu tinha uma amiga e era eu e ela. Eu e uma amiga que 
gostávamos de música, e que a gente pudesse ouvir, que a gente pudesse ver uma 
ópera juntas, querer conviver e viver. Vivência. Encontro com pessoas que pensavam 
da mesma forma, da mesma maneira, que queriam a mesma coisa. Foi isso que na 
verdade a faculdade foi para mim. De ficar o dia inteiro cantando. Sair dali [da 
faculdade] e ouvir música e falar sobre isso e viver isso. Mas eu queria aprender. 
Queria aprender harmonia, queria encontrar as pessoas, queria me inserir. (itálico 
nosso) 

Helena também se sentia isolada no sul do país. 

Ir para São Paulo era uma fantasia que me estimulou, motivou a sair de onde eu 
estava, do Rio Grande do Sul, que era um lugar pequeno de relações profissionais, e 
que eu achava então que ia ter mais oportunidade. 

A oportunidade de estar entre pessoas que dividem interesses, paixões e 

objetivos, de efetivamente socializar a experiência musical, foi tema bastante 

recorrente nas entrevistas. Ao chegar à universidade os alunos finalmente encontram 

não apenas pessoas com interesses semelhantes, mas também um lugar onde esse 

interesse pode florescer. Tomás diz: 

Eu lembro de chegar na UNESP para fazer matrícula e encontrar as três meninas que 
estavam na minha classe. Formamos uma turminha que estava sempre junto, só 
falava de canto. Acho isso um saco, e de voz, e quem é isso ou aquilo. Acho um 
porre, mas foi tão maravilhoso. (itálico nosso) 

Marcos, tendo mudado para o curso de canto vindo de quatro anos de 

engenharia na USP, viu-se 

Nesse mundo de artistas né? Aquela coisa de sonhador. Era um mundo 
completamente diferente. Entrei lá [UNESP] e pra mim foi um alívio. Tinha aquele 
convento lá no Ipiranga que, como instalação, era péssimo. Tudo: biblioteca, salas, 
você consegue ter três pianos afinados e olhe lá. Só que as pessoas queriam ser 
musicistas, pessoas interessantes de conversar. Quando falei pro meu pai [que tinha 
saído do curso da USP] ele falou que como eu tinha feito minha escolha eu não 
dependia mais dele e que não ia me ajudar nessa loucura que eu estava fazendo. Em 
uma canetada eu perdi tudo que eu tinha até então.  
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O curso de canto da UNESP, devidamente reconhecido em 1990, 

rapidamente se tornou uma referência para os alunos de canto e cantores de São Paulo 

e do país. Alguns fatores contribuíram para que isso acontecesse. Primeiramente temos 

que lembrar que o curso de bacharelado em música – habilidade canto da UNESP foi 

o primeiro do tipo no estado de São Paulo. Apenas universidades fora do estado de São 

Paulo, como a Escola de Música da UFRJ e a UNI-Rio, tinham curso de bacharelado 

em música – habilidade canto.   

Antes da criação do curso de canto da UNESP os alunos interessados em 

canto cursavam outras especialidades, estudavam em instituições como conservatórios, 

escolas livres de música ou faziam aulas particulares. A possibilidade de um diploma 

de curso superior aliado a uma grade curricular estruturada de música em uma 

universidade pública em um grande centro urbano como a cidade de São Paulo fez com 

que o curso de canto rapidamente se estabelecesse como O lugar para estudar canto 

institucionalmente. 

Podemos ver isso claramente nas respostas para a pergunta “Por que 

decidiu cursar o bacharelado em canto na UNESP?” (Gráfico 8) De todas as escolhas 

disponíveis a que obteve maior quantidade de escolhas foi “reconhecimento do 

curso/professores” (87%). Isso mostra como a qualidade do curso foi rapidamente 

estabelecida e como ela perdurou através dos anos de existência. Essa resposta obteve 

índice ainda mais alto que a opção “é gratuito,” que também tende a ser fator 

importante para alunos do ensino superior.   

Jorge, que iniciou o curso em 2001, diz que como “eu já era egresso de 

uma universidade estadual tinha essa questão de ser estadual que ainda dá uma ideia 

de qualidade maior. Mais que as [universidades] particulares.” 
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Gráfico 8: por que decidiu cursar o bacharelado em canto na UNESP? (marque todas as opções 
que sejam relevantes) 

 
Fonte: questionário de elaboração própria. 

 

A escolha pela UNESP vinha também de recomendações diretas dos 

professores de canto dos alunos ingressantes. Luís entrou em 2003, após ter prestado 

vestibular para a USP e UNESP. Tendo passado no vestibular para as duas 

universidades a sua professora, na época, “falou que achava que a UNESP tinha os 

professores mais qualificados pra dar aula, então ela achava que eu deveria ir pra 

UNESP. Então eu fui. Na época todo mundo falava que UNESP era a melhor 

universidade.” Carla, que entrou em 2011, admite que não sabia nada sobre a UNESP, 

“mas o meu namorado na época falava que canto era bom só na UNESP.” 

A excelência do curso, a sua reputação, baseava-se também no fato de que 

a professora Martha Herr era uma professora bastante requisitada. O curso e a 

professora se misturavam de certa maneira. O fato de Martha Herr também ser uma 

cantora profissional muito ativa fez com que vários futuros alunos a vissem cantar e 

então se interessassem em ter aula com ela. As habilidades individuais de cada músico 

servem como propaganda de si mesmo. Reis (2014) sugere uma explicação, com a qual 

concordamos, para a relação entre alunos e seus professores de piano da UFMG: 

Vários estudantes citaram seus próprios professores de piano como 
intérpretes preferidos. Isso, a meu ver, pode ser interpretado como um 
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reconhecimento à figura do mestre – mais um pilar do ofício do pianista – 
ou, talvez, os professores tenham sido citados simplesmente por serem a 
referência musical de qualidade mais próxima aos estudantes. (REIS, 2014, 
p. 98) 

Gilson, da turma de canto que entrou na UNESP em 1991, já havia feito 

aulas particulares com Martha Herr em um curso de verão. Ele diz que “foi o fato de 

ter feito aula com ela antes, e de ela ter me aceito como aluno” que o fez escolher ir 

para a UNESP.  

Murilo sabia que queria ter aula especificamente com a professora Martha 

Herr. Quando ele entrou no curso de canto em 1998 ele se lembra que disse à 

professora: “se eu não puder estudar com você talvez desista da matrícula. Ou você vai 

dar aula pra mim ou eu vou cair fora.” Tomás, que entrou no curso em 2000, fez aula 

com Martha por recomendação explícita do seu professor. Raquel, que entrou em 2009, 

frustrada por não ter passado no vestibular da USP, rapidamente explicou que   

eu queria mais a UNESP por causa da Martha Herr, eu queria muito fazer aula com 
ela. Já tinha visto ela cantar poucas vezes, mas conhecia de reputação. Na época eu 
falava que era aluna da Martha e as pessoas sempre: ah! Essa tem uma professora 
boa! 

Helena diz que a recomendação por Martha veio em 2000, de seu professor 

de percepção que, na época, estava cursando outra universidade de música no Rio de 

Janeiro. Segundo ela o conselho foi “você tem que ir para São Paulo estudar com uma 

professora que se chama Martha Herr porque ela é a formadora de voz no Brasil.”  

Marcelo, que entrou em 2011, diz que Martha foi indicada por uma pessoa da família 

como sendo uma das melhores professoras do país.  

A escolha de uma instituição de ensino musical baseado na fama, real ou 

imaginária, de seus professores é relativamente comum em universidades de música 

em outros países. Muitos alunos em potencial escolhem determinadas instituições 

levando em consideração a reputação específica dos professores de instrumento/canto 

acima de outros fatores. Isso acontece porque, como vimos no capítulo 2, a relação 

entre o aluno e o professor de canto será determinante para que o aluno se sinta 

preparado para enfrentar os desafios de uma vida profissional na música.  

Mesmo que tenha havido mais dois professores contratados durante a 

existência do curso, fora os eventuais professores temporários, foi basicamente Martha 

Herr, e a maneira que ela organizou os requisitos do curso, que impulsionou o 
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bacharelado de canto da UNESP para o reconhecimento do qual ele gozava até alguns 

anos atrás. 

5.2.5 O Curso, a cidade e o trabalho 

A interação entre o curso e a cidade de São Paulo foi fundamental para 

estabelecer a reputação do curso de canto da UNESP. A atividade musical intensa da 

capital era capaz de fornecer à universidade alunos mais interessados, mais bem 

preparados e mais focados, ao mesmo tempo em que era capaz de absorver os egressos 

dentro do mercado uma vez que o aluno se graduava. Embora, como veremos a seguir, 

uma grande porcentagem dos alunos ingressantes já estivesse desenvolvendo 

atividades profissionais, o curso conseguiu capitalizar (de maneira indireta) em cima 

do grande número de egressos ativos no campo da música. Quanto maior o número de 

egressos da UNESP em atividade na capital mais crescia a reputação do curso. 

De acordo com as respostas do questionário no gráfico abaixo (Gráfico 9), 

o curso de canto da UNESP tem sido um curso procurado majoritariamente pelos 

habitantes da grande São Paulo. 76% dos respondentes já moravam na capital paulista 

antes de entrarem no curso, embora alguns egressos tenham se mudado para a cidade 

especificamente para o curso, a maior parte deles já se encontrava na capital paulista.  

 
Gráfico 9: residência antes de iniciar o curso de bacharelado. 

 
Fonte: questionário de elaboração própria. 
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Mesmo alguns alunos originários de outras cidades e estados já estavam 

em São Paulo quando ingressaram na UNESP. O caso de Jorge é bastante ilustrativo: 

formado em nutrição por uma universidade estadual do Nordeste, Jorge desde cedo 

participou de grupos corais. A atividade coral era bastante intensa na sua cidade, o que 

o levou gradualmente a buscar instrução vocal tornando seu envolvimento ainda maior 

com música. Depois de terminar o curso de graduação em nutrição e percebendo que 

as oportunidades com música em sua cidade eram baixíssimas, “não existia a 

perspectiva de nada”, segundo ele, resolveu que “queria ser cantor de ópera mesmo” e 

que buscaria se aperfeiçoar em São Paulo. Nos primeiros anos na cidade cursou uma 

faculdade particular de música ao mesmo tempo que trabalhava com nutrição. Ao final 

de alguns anos, e já dando aulas particulares de canto, finalmente prestou vestibular e 

foi aceito no bacharelado em canto da UNESP. 

Paulo, também originário do Nordeste, e também detentor de outro 

diploma universitário (veterinária), teve uma trajetória similar a de Jorge. Mesmo já 

tendo cursado até o sétimo período do curso de música da universidade federal na sua 

cidade natal ele abandonou o curso quando surgiu a chance de trabalhar em um dos 

coros do Theatro Municipal de São Paulo. Tendo prestado a prova para o coro foi aceito 

em 1994 e entrou no curso de canto em 1997 “com o intuito de terminar o que tinha 

começado.”  

Além disso temos que lembrar o que outros estudos já apontaram: a 

tendência do aluno de música de estar inserido no mercado de trabalho antes de 

ingressar no ensino superior. Podemos ver que essa tendência se confirma aqui também 

– 62,5% dos egressos responderam que já exerciam atividade musical remunerada 

antes de ingressar no curso de canto. O Gráfico 10 nos mostra a quantidade de alunos 

já envolvidos com música ao ingressarem na UNESP 
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Gráfico 10: você exercia atividades musicais profissionais (remuneradas) antes de ingressar na 
UNESP? (marque todas as opções que sejam relevantes) 

 
Fonte: questionário de elaboração própria. 

 

Dada a precariedade do mercado da música, mesmo em uma cidade com 

as dimensões de São Paulo, estar inserido nesse mercado não necessariamente significa 

ser capaz de se sustentar exclusivamente dele. Não podemos esquecer que o que 

constitui trabalho no campo da música não é necessariamente um emprego estável. 

Pelo contrário, com exceção daqueles egressos empregados nos coros profissionais, ou 

em outra área da música já durante a graduação, são poucos os alunos que efetivamente 

tinham contratos de trabalho formais. A maior parte trabalhava cantando em coros para 

ocasiões específicas (geralmente casamentos); dando aulas particulares ou em escolas 

livres; ou cantando como coralistas em instituições que forneciam uma bolsa de estudo. 

Reis (2014) também encontrou o mesmo alto grau de envolvimento 

profissional entre os alunos de piano, tanto daqueles de bacharelado quanto dos de 

licenciatura.  

A maior parte dos respondentes exerceu atividade remunerada antes do 
ingresso na graduação. Entre os alunos da UFMG (71%, =23), vinte 
disseram ter trabalhado com atividades ligadas à música, atuando como 
professor ou músico em eventos; já entre os alunos da UFSJ (67%, =14), 
apenas sete afirmaram ter trabalho em atividades musicais. Esses dados 
demarcam, mais uma vez, o distinto posicionamento social das frações da 
amostra, mas, sobretudo, clarificam um traço marcante da profissão de 
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músico que é a possibilidade de uma socialização profissional precoce e 
desvinculada da formação universitária.  

Trabalhos temporários, sazonais e informais são a norma no campo da 

música, mas não exclusivamente. Segundo Cardoso e Sampaio (1994) o trabalho 

durante o período de estudos universitários é variado. 

O trabalho nem sempre significa carteira assinada, estabilidade no emprego, 
salário certo no final do mês. Ou seja, o estudante que diz trabalhar nem 
sempre tem um emprego. Na maioria das vezes presta serviços pelos quais 
recebe uma remuneração: aulas particulares, copidescagem, datilografia, 
tradução, participação em feiras e eventos sazonais, transcrição de fitas de 
pesquisa e tantas outras, são ocupações periódicas, mas nem por isso 
desconsideradas quando o assunto é "trabalho". Trabalhar significa, em 
muitos casos, obter alguma renda desempenhando uma tarefa qualquer. 
Quando afirmam que trabalham, os estudantes nem sempre estão em 
exercício - e, consequentemente, não têm nenhuma renda, - mas, 
invariavelmente, estão dispostos a executar tarefas que lhes rendam algum 
dinheiro. Enfim, esses estudantes se definem como participantes do 
mercado de trabalho. (CARDOSO; SAMPAIO, 1994, online) 

Ingressar em um curso universitário pode fornecer o diferencial para um 

emprego melhor, ou um mais bem remunerado. Para 67% dos egressos que 

trabalhavam com música, estar inseridos no mercado de trabalho foi o motivador 

principal para ingressar no bacharelado (Gráfico 11). 

 
Gráfico 11: no caso de SIM à resposta anterior, trabalhar com música foi o motivador PRINCIPAL 

para ingressar no bacharelado em canto? 

 
Fonte: questionário de elaboração própria. 

 

Podemos entender a necessidade do curso de bacharelado para os alunos 

que já trabalhavam na área como uma busca por aprofundamento e estrutura. Rodrigo, 

que já havia cursado dois anos de composição e regência na USP, além de cinco anos 

na então Universidade Livre de Música (atual EMESP), sentia necessidade de mais 

qualificação especificamente como professor de canto. Sua preferência teria sido para 
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licenciatura em música com canto. Como esse curso não existia na UNESP ele cursou 

o bacharelado.  

Eu acho que o trajeto que eu fiz, estudando com um professor por dois anos e depois 
com outro, acho que deu pra adquirir uma certa bagagem [de pedagogia]. Mas como 
não era o foco do curso eu precisei compensar com leituras, conversando muito com 
os professores. 

Outros alunos já haviam se tornado profissionais da música, mas foi apenas 

a confirmação de que isso era possível que os levou ao bacharelado. Alessandra afirma 

que 

como a profissionalização veio antes da ideia de fazer um bacharelado, é como se eu 
descobrisse que a profissão era financeiramente viável e só então resolvi investir no 
bacharelado. 

Marcos, desde o começo da sua vida profissional tardia na música se 

interessou pelo canto coral. Ele rapidamente se estabeleceu como um coralista nos 

vários corais de São Paulo, mas era claro para ele que uma escolha pela música erudita 

passava pela capacidade racional de cada um e que  

A única possibilidade que eu tenho de fazer isso [música] direito é evoluir na parte 
erudita: ler partitura, analisar, entender, identificar. Evoluir nisso. Meu grande sonho 
quando começo a estudar música é evoluir. Eu queria entender, destrinchar isso. 
Quando eu largo a engenharia é que cai a ficha: meu! Eu transformei isso na minha 
profissão! E agora? 

Temos aqui uma divisão entre o alunado que afetará a experiência 

universitária como um todo. Em geral, os alunos que entraram com mais idade na 

UNESP, e que já se encontravam mais bem posicionados no campo da música em São 

Paulo, tiveram percepções bastante distintas sobre seu tempo de universidade. 

Voltaremos a esse tema mais adiante. 

Vemos também que a maioria dos egressos (63%) havia frequentado várias 

(mais de seis) óperas ou concertos de música erudita antes de ingressar na universidade. 

O acesso a esse tipo de evento musical é reflexo tanto de capital cultural herdado 

quanto de interesse próprio dos alunos, ambos fatores que afetam sua percepção sobre 

o campo e seu funcionamento. Presenciar concertos e óperas não é importante apenas 

pela instrução musical direta que a experiência oferece, mas também para a construção 

do entendimento sobre elementos menos óbvios, mas igualmente importante, para a 

tomada de posição dentro do campo: comportamento dos rituais intrínsecos (tanto da 
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plateia quanto dos músicos) ao gênero. Mais uma vez a vantagem de um curso de 

música situado em uma cidade como São Paulo é evidente no que diz respeito a 

possibilidade de frequentar concertos de música erudita. O Gráfico 12 nos mostra que 

a maioria dos alunos já havia ido a ópera ou concerto de música erudita antes de 

ingressar na UNESP.  

 
Gráfico 12: você já havia ido à ópera ou concerto de música erudita antes de ingressar na UNESP? 

 
Fonte: questionário de elaboração própria. 

 

O que podemos afirmar, baseado nas respostas dos egressos, é que o nível 

da educação musical dos alunos ingressantes no curso de canto da UNESP é desigual 

e que as expectativas dos alunos referente ao curso são bastante diferentes. Enquanto 

alguns já se encontram musicalmente prontos para se aprofundar na sua educação 

musical, outros chegaram à universidade com pouco, ou nenhum, embasamento 

musical. Raquel menciona como ela enxergava o preparo dos colegas de curso dentro 

da universidade. 

no geral os cantores já eram um pouco piores que os instrumentistas [...]. E tem...tudo 
bem, tem um monte de estereótipo aí, mas tem um tanto de verdade que sei lá...não 
sei, mas tem um tanto de verdade. 

Vivian também tem a mesma impressão sobre seus ex-colegas de curso 

Acho que os cantores chegam mais crus na universidade. Pela minha formação do 
violino eu tinha uma formação musical, uma aptidão já trabalhada há um tempão. 
Era caótica a situação dos meus colegas. Caótica!  

Tomás diz que  
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 A minha percepção hoje é que entrava gente de tudo quanto é jeito. Então entrava, 
como no meu caso, gente que não tinha vivência, com um universo musical muito 
pequeno e uma educação musical relativamente tardia. Muita gente assim.  

Ulisses relata sua experiência na aula de harmonia onde o professor 

partia de um pressuposto que todo mundo que estava lá já sabia resolver, encadear 
acorde e aquela coisa toda. Foi ali que eu comecei a pensar: acho que vou precisar 
estudar por conta própria. 

Assim torna-se fundamental chegarmos a um entendimento mais realista a 

respeito dos objetivos de uma formação universitária em música sabendo que a 

formação musical pré-universitária, em geral, é falha e desigual para grande parte dos 

alunos ingressantes.  

5.2.6 Objetivo ao Entrar na Universidade 

A maioria dos alunos de canto (61%) entrou na universidade com o 

objetivo principal de se tornarem solistas. Esse fato fica bastante evidente quando 

olhamos as respostas para a pergunta: “qual era o seu objetivo principal ao ingressar 

no curso” (Gráfico 13). Apenas 7,5% dos respondentes indicaram que seu objetivo 

principal era se tornarem professores. Mesmo se somarmos esse número com os 3,5% 

que queriam ser acadêmicos, ainda temos uma baixíssima porcentagem de egressos 

que se interessavam em seguir uma carreira que não aquela da prática musical. 
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Gráfico 13: qual era o seu objetivo PRINCIPAL ao ingressar no curso? 

 
Fonte: questionário de elaboração própria. 

 

As respostas das entrevistas qualitativas demonstram claramente o que os 

egressos queriam no momento que ingressaram na universidade: 

Jorge: “eu queria fazer carreira. Queria ser cantor de ópera mesmo.” 

Pedro: “eu tinha muito claro que eu queria ser solista, mas não tinha muito 

claro o porque.”  

Marcelo: “eu acho que eu tinha sonho de ser solista. Acho que todo mundo 

tem. Ninguém...quem fala que quer ser cantor e nunca pensou [em ser solista], não sei 

se é verdade.” 

Vivian: “ah! Eu ia ser uma cantora solista!” 

Helena: “ser cantora lírica, solista!” 

 

Se entendermos que o objetivo principal do bacharelado é promover uma 

formação musical que capacita os seus egressos a desempenharem o papel de músicos, 

sem dúvida a escolha pelo curso se justifica e é acertada. A obtenção do diploma em 

si, do título de bacharel, no entanto, foi mencionada pouquíssimas vezes nas 

entrevistas, o que é condicente com a baixa porcentagem de alunos interessados na 

academia ou em se tornarem professores. Nossa leitura é que os alunos ingressantes 

estavam procurando um lugar para obter efetivamente dois objetivos: aulas de canto, 
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devidamente apoiadas por experiências práticas, e a possibilidade de uma formação 

musical bastante direcionada a aspectos específicos do cantor. 

Se compararmos o gráfico acima com a tabela (Tabela 3) fornecida por 

Reis (2014) podemos ver a diferença de objetivos entre essas duas diferentes 

habilidades da música, piano e canto.  

 
Tabela 3: Objetivo dos alunos ao ingressarem na universidade 

 
Fonte: REIS, 2014, p. 90. 

 

Apenas 29% dos bacharelandos em piano da UFMG tinham como objetivo 

principal se tornarem concertistas (solistas). Chama a atenção que a maioria desses 

alunos (41,9%) tinha como objetivo assegurar uma posição de professor universitário. 

A pesquisadora explica esses números do ponto de vista do campo pianístico, dizendo 

que um 

número expressivo de alunos da UFMG disseram ter a carreira de pianista 
concertista como primeira ou segunda opção profissional. Isso, a meu ver, 
pode ser lido tanto como uma ingenuidade frente à realidade do mercado de 
trabalho musical brasileiro – já que essa carreira é praticamente inexistente 
e independe do diploma – quanto como uma maneira de afirmar sua 
identidade como músico, o que me parece mais provável. Seria uma forma 
de dizer que, mesmo atuando como professores, eles não pretendem abrir 
mão de tocar piano. Já o magistério superior como a opção profissional mais 
desejada se apresenta como uma intenção mais informada, ou seja, está mais 
ligada à realidade próxima dos alunos. Ser professor de piano em um curso 
superior é, na perspectiva dos alunos, um tipo de trabalho que goza de status 

 90!

especialização em Gestão Cultural. Chama a atenção o fato de 19% (=10) pretenderem cursar 

outra graduação em Música. As outras respostas se diluíram entre as seguintes possibilidades: 

ainda não me decidi (=6); especialização em Música (=5); mestrado em outra área (=3); cursos de 

curta duração (=3); graduação em outra área (=2). Apenas uma pessoa afirmou que sua única 

intenção é atuar profissionalmente como músico. 

 

 Praticamente a totalidade dos graduandos disse que pretende trabalhar com Música após a 

formatura, sendo que todos os egressos já se encontram inseridos no mercado de trabalho. 

Entre os que já atuam profissionalmente, predomina o trabalho informal e a principal 

ocupação é a de professor de piano e musicalização em escolas especializadas, seguida da 

atuação como pianista em eventos ou como correpetidor (dois deles, egressos da UFMG, 

realizaram concurso público e são funcionários em universidades do interior de Minas Gerais).    

 

Foi também pedido para que identificassem, em ordem de prioridade, quais os campos de 

atuação profissional que lhes interessavam. O resultado foi o seguinte para os campos 

assinalados como preferidos: 

 

Tabela 12: Áreas de atuação profissionais mais visadas (primeira opção)  

 UFMG UFSJ Total 

Professor universitário 41,9% (=13) 19% (=4) 32,7% (=17) 

Concertista 29% (=9) 4,8% (=1) 19,2% (=10) 

Professor de piano em 

escolas especializadas 
 

6,5% (=2) 

 

28,5% (=6) 

 

15,4% (=8) 

Professor de piano em 

Conservatórios 
_ 14,35% (=3) 5,8% (=3) 

Músico Popular 9,3% (=3) _ 5,8% (=3)  

Educador Musical em 

Cursos Livres 
3,2% (=1) 4,8% (=1) 3,8% (=2) 

 

 



190 

no campo acadêmico musical, oferece estabilidade e ainda permite que a 
prática instrumental seja mantida. (Reis, 2014, p. 91) 

Comparativamente, acredito que esses números ilustram a maior 

compreensão dos alunos de piano com relação ao seu campo específico e as 

possibilidades profissionais dentro dele. Talvez por terem uma vivência musical mais 

longa que a dos seus colegas de canto ao ingressarem na universidade, os alunos de 

piano conheçam melhor a realidade do próprio campo e ajustam seus objetivos 

baseados nesse conhecimento. Os anos de estudo no piano e a observação do campo 

pianístico no decorrer desses anos os fazem refletir que uma carreira como concertista 

é bastante difícil e depende não apenas de estudo e dedicação, mas de uma série de 

outras variáveis que são difíceis de prever e controlar, principalmente quando levamos 

em consideração o tamanho e abrangência do campo musical no Brasil.  

Os alunos de canto, por outro lado, fazem a escolha por uma carreira de 

cantor solista sem saber o que essa profissão significa e sem conhecer o funcionamento 

do próprio campo. Como podemos observar na Tabela 4, abaixo, o nível de 

conhecimento a respeito do mercado de trabalho, as carreiras associadas ao curso e até 

mesmo o tempo de dedicação exigido, eram bastante baixos entre os respondentes ao 

ingressar no curso. 

 
Tabela 4: Nível de conhecimento dos alunos ingressantes na UNESP sobre estrutura do curso, 

mercado de trabalho e pós-graduação 

 
Fonte: questionário de elaboração própria. 

 

Apenas 20% dos respondentes afirmaram conhecer bem ou muito bem o 

mercado de trabalho quando ingressaram no curso de bacharelado. Podemos assumir 

que entre esses respondentes estão aqueles que já se encontravam atuantes 

profissionalmente de maneira mais intensa ao ingressarem no curso. Paulo, cantor em 
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um dos coros do TMSP desde 1994, ingressou na UNESP em 1997 para concluir o seu 

bacharelado. Já estar inserido no mercado foi um problema para ele na universidade 

visto que  

[o diploma] não interferia em absolutamente nada dentro do trabalho, mas eu 
realmente queria o diploma de bacharel. Isso na UNESP gerou uma série de 
problemas porque eu era discriminado porque só queria o diploma. A realidade é que 
se temos um trabalho fixo ou é Theatro Municipal ou Coro da OSESP. É o trabalho 
que você tem de garantia lá na frente. A não ser que você realmente queira estudar, 
queira ir embora ter uma educação fora. 

Entre a “série de problemas” ele citou a falta de compreensão de alguns 

professores com relação aos horários de ensaio e récitas no emprego que, às vezes, 

interferiam com aulas; e a falta de direcionamento nas aulas individuais de canto pelo 

fato de ele já ser um profissional da área.  

Outros egressos conheciam vagamente a possibilidade de emprego regular 

nos coros profissionais de São Paulo e viam nela uma maneira de se tornarem 

independentes. “Eu queria entrar no coro sinfônico” diz Tomás. “E eu queria entrar no 

coro sinfônico para ficar livre do meu pai. Eu preciso ter independência.” Ana, após 

tomar conhecimento da possibilidade de trabalho remunerado nos coros profissionais, 

diz que “eu comecei a perceber que as pessoas podiam viver disso. Eu morava em 

Campinas e eu queria sair de Campinas, queria sair de casa.” 

Marcos, um dos poucos egressos que nunca planejou ser solista, procurava 

na UNESP as bases de uma técnica vocal voltada para o coro: “eu queria ser um bom 

cantor pra cantar em coro. Essa era minha meta, e pra mim sempre foi muito claro.”  

A falta de familiaridade com o campo em momento algum é questionada 

pelos respondentes. Não ter conhecimento algum a respeito da profissão jamais foi 

visto como um problema entre os entrevistados. O discurso dos egressos é de um 

otimismo ingênuo a respeito de como a vida profissional iria se desenvolver após o 

curso universitário, a mesma ingenuidade a que se refere Reis (2014) com relação aos 

alunos de piano.  

Cláudia, ao entrar na universidade, tinha certeza “de que eu ia ficar calma, 

fazendo o que tinha que ser feito e ia desembocar num lugar melhor do que eu 

desemboquei.” 

Pedro queria ser solista sem saber exatamente o que a carreira exigia: 

“tinha uma visão otimista que todo mundo tem quando começa.” 
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Marcos relembrou que ao abandonar o curso de engenharia da USP pela 

música depois se questionou da decisão: “Eu transformei [a música] na minha 

profissão. E agora? Sem saber nada, nem onde eu posso chegar. Um salto no escuro 

total. Tive altas crises depois. Como eu, tão racional, tive a petulância de achar que ia 

fazer música sem saber nada?” 

Carla sequer sabia onde a UNESP ficava: “nem sabia onde era, o que que 

era a UNESP.” 

Ulisses admite que não eram claras as possibilidades de emprego. 

“Imaginava que você pode cantar no coro, mas viver de ser solista como ópera, como 

por exemplo agora eu tenho, eu acho que é isso que as pessoas não têm no Brasil.”  

Acredito que temos que entender essa ingenuidade encontrada nos alunos 

de piano e canto (e provavelmente na música em geral) não apenas como fruto de um 

desconhecimento sobre a realidade do campo musical, mas também como uma crença 

ingênua dos alunos na capacidade do ensino superior em sanar as falhas da educação 

musical pregressa. Se o curso de medicina forma médicos, o de odontologia forma 

dentistas, o de direito forma advogados, o de música deveria formar músicos com o 

mesmo grau de desenvoltura. Diferentemente desses outros cursos, no entanto, o curso 

de música pressupõe conhecimentos musicais sem os quais o ensino superior de música 

toma a forma que ele se encontra hoje em dia. Essa ingenuidade entre o que os alunos 

esperam e aquilo que eles encontram gera parte do desconforto a respeito do curso 

superior de música. Voltaremos a essa questão mais à frente.  

Também encontramos alunos que buscavam uma identidade como músico, 

que dependia da obtenção de um diploma. Tanto Bernardo quanto Raquel acreditavam 

na necessidade de autoafirmação identitária que o diploma de bacharelado em canto 

proporcionaria. Ele, vindo do bacharelado em música – habilidade composição e 

regência mudou para o curso de canto 

porque achava que se as pessoas não me enxergassem como cantor não ia ter 
oportunidade para mim. As pessoas não iam me chamar para trabalhos, não iam me 
chamar para ser cantor. E eu ia ter que ficar lutando muito contra isso. Achava que 
estar num curso de canto meio que autorizava as pessoas a me enxergar como 
cantor. (itálico nosso) 

Ela, já formada em biologia, 

imaginava que eu ficaria bem se tivesse um emprego num coro porque pra mim é 
importante a estabilidade e eu sou bem pragmática nesse sentido. Mas eu sabia que 
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ia ter que fazer um pouco de tudo pra me virar porque não é uma profissão muito 
consolidada. Eu conseguia falar que era bióloga e estava estudando música e que 
quando suprisse essas lacunas [musicais] eu ia me autorizar a falar: sou cantora, 
sou musicista. (itálico nosso) 

Quando olhamos a questão de objetivos ao entrar no bacharelado podemos 

ver que existem motivações similares para a escolha do curso de bacharelado para 

alunos de habilitações diferentes. Esses alunos estão agindo de maneira correta ao 

escolherem os cursos de bacharelado em música como maneira de se prepararem para 

uma carreira de músicos práticos. Os objetivos condizem com a estrutura e finalidade 

do curso. 

Foi supreendente o fato de que, embora a maioria dos egressos tenha 

afirmado que queriam ser solistas, apenas um dos entrevistados enfatizou o tempo 

dedicado a tentar esse posicionamento dentro do campo musical. Tiago, hoje já não 

mais envolvido com canto ou música diretamente, relocou para os EUA onde durante 

alguns anos tentou a carreira de solista. Ele se dedicou a audições e atuou como 

freelancer. As responsabilidades financeiras e familiares, no entanto, acabaram por 

tornar esse estilo de vida incerto demais, e ele acabou optando por um emprego mais 

estável fora do campo musical. 

Não podemos excluir a possibilidade de que os egressos entrevistados para 

a parte qualitativa desta pesquisa não tenham sido, necessariamente, os cantores mais 

ativos nessa procura. No entanto, acredito que a falta de oportunidades para cantores 

no país, em geral, seja a verdadeira razão pela qual os egressos não tenham mencionado 

um período de tentativa para o estabelecimento como solistas. Como vimos no capítulo 

4, as possibilidades de atuação como solistas no país são relativamente recentes e 

bastante limitadas.  

Ao contrário de cantores na Europa e Estados Unidos, que passam um 

período de tempo tentando ingressar no mercado como solistas enquanto trabalham se 

sustentando através de trabalhos temporários, a natureza do trabalho temporário no 

Brasil é distinta e raramente é possível se manter economicamente desta maneira no 

país. A maior parte dos egressos de canto da UNESP já estava empregada antes do 

término da graduação, como podemos ver no Gráfico 14, abaixo: 

 



194 

Gráfico 14: quanto tempo levou entre terminar o bacharelado e conseguir o primeiro emprego? 

 
Fonte: questionário de elaboração própria. 

 

Esses números são bastante animadores do ponto de vista mercadológico 

para os egressos do curso de canto. No entanto, esses empregos são de natureza 

bastante variada, e não necessariamente de longo prazo, salvo aqueles egressos que 

ingressaram, ou já estavam, nos coros profissionais de São Paulo. Lembremos aqui que 

o emprego de coralista era desejado por apenas 15% dos ingressantes.  

O que podemos deduzir é que o fato de estar ativo profissionalmente parece 

impossibilitar, ou talvez desincentivar, o egresso a se aventurar no mundo incerto de 

uma carreira como solista. 

Brian Zeger explica resumidamente como a carreira do cantor erudito se 

desenvolve nos EUA.  

Geralmente os cantores não pensam em dar aulas até chegarem nos 30 anos, 
se sua carreira não “aconteceu.” As vezes a vida muda. Você tem filhos, 
responsabilidades. Os alunos que vem até nós [Juilliard] sonham em serem 
solistas, de ter uma carreira importante. Então de alguma maneira nossa 
reputação seleciona aqueles alunos que são muito competitivos. Nenhum 
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deles acha que vai ser professor até chegar aos 30 anos. 99  (entrevista 
concedida por Brian Zeger, 2014, tradução nossa) 

Para essa busca de posicionamento dentro do campo ser possível, o campo 

deve ter algum grau de autonomia para que as instituições dominantes dentro dele 

possam funcionar como um mercado. Na ausência dessa autonomia mínima, como é o 

caso do Brasil, o que encontramos é um campo extremamente fragilizado e incapaz de 

gerar um mercado de proporção suficiente para viabilizar os riscos e benefícios 

inerentes para aqueles agentes que desejam “jogar o jogo.” Assim, o que temos (talvez 

para sempre) é um campo em perpétuo estado de fragilidade que impossibilita sua 

autonomia.  

O discurso de Paulo fala que seu desejo de ser solista se manifestou após 

entrar em um dos coros do Theatro Municipal de São Paulo. No entanto, estar dentro 

do campo fez com que ele percebesse como o campo é estruturado. Perguntado se se 

sentia realizado como coralista no TMSP ele responde 

Não, claro que não. Depois que eu passei pro coro eu vislumbrava alguma 
coisa. De fazer alguma coisa como solista. Como você tá entrando no teatro 
você pensa que pode ser aproveitado pra alguma coisa, que poderia ser 
ouvido, audições e talvez você pudesse cantar alguma coisa. TODO mundo 
que entra no coro quer cantar como solista. Não tem isso: ah! Tá só no 
coro. Não tem! (itálico nosso) 

Como mencionamos no Capítulo 4, o mercado para cantores solistas no 

Brasil é bastante pequeno e cercado de incertezas. É compreensível que os solistas em 

atividade necessitem desenvolver carreiras paralelas para se sustentar financeiramente. 

No entanto, o que encontramos como resultado das entrevistas é que o tempo 

necessário para o desenvolvimento de cada uma dessas especialidades dentro do campo 

musical nem sempre é compatível com as possibilidades profissionais que cada uma 

dessas carreiras demanda. Em geral, os cantores que asseguraram um emprego estável 

não desenvolveram uma carreira de solista da maneira que gostariam, mesmo esse 

sendo o objetivo original ao entrar na UNESP. 

                                                
99 But generally, singers don’t start thinking about teaching until they are in their 30s, if their career has not 
happened. Sometimes life just changes for you. You have kids, responsabilities. The kids who knock on our doors 
have a dream of being a major soloist, having a major career. So, in a way our reputation kind of self selects for 
students who themselves are very competitive. None of them think they are going to end up being a teacher, until 
they are about 30. 
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As demandas e obrigações de um emprego formal muitas vezes são 

incompatíveis com as necessidades de um cantor solista. O tempo necessário para 

ensaios e viagens, flexibilidade de horário e até mesmo as ferramentas específicas 

necessárias para a carreira de solista geralmente são difíceis de compatibilizar com a 

maior parte dos empregos mais estruturados.  

Após sua formatura na UNESP Jorge conseguiu um emprego na Caixa 

Econômica Federal sem, contudo, abandonar sua paixão pelo palco, mesmo que já não 

no campo da música erudita. Ele relata um pouco sobre como como viabilizava seu 

novo cargo com sua vontade de permanecer ativo na música. 

Acabou a UNESP e fui cantar em um navio. Foi ótima a temporada, adorei. Aí fui 
fazer um curso de teatro e quando eu estava terminando esse curso comecei a ficar 
meio preocupado. Aí comecei a pensar: o que é emprego pra cantor? Mesmo que 
seja no teatro musical. É por temporada né? E eu não queria coro, já tinha isso claro. 
Também dar aula? Do jeito que eu vinha dando aula em escolinha, ganhando pouco? 
Não, também não. E também não estava disposto ainda a fazer mestrado, coisa desse 
tipo. Eu sou nutricionista, vou olhar como está o mercado, aí trabalho com nutrição 
e canto. O mercado estava uma droga. Meu irmão estava na Caixa [Econômica 
Federal] e falou pra fazer concurso na Caixa. Ganha quanto? Ganhava a mesma coisa 
que nutrição pra trabalhar 30 horas e não 44. Fiz o concurso e passei. Fui funcionário 
da Caixa por cinco anos. Nesses cinco anos fiz três musicais grandes e muitas outras 
coisas. Eu tirava férias pra ensaiar. Eram geralmente dois meses de ensaio. Um mês 
eu tirava de férias e outro mês minha gerente arrumava meu horário.  

5.3 A Experiência Universitária: Aulas de Canto 

A avaliação da experiência universitária feita pelos egressos do curso de 

canto é um tema particularmente difícil de ser objetivamente metrificado. Não existe 

consenso possível entre um alunado heterogêneo em tantos quesitos (educação 

musical, idade de ingresso, experiência profissional) que possa resumir de maneira 

objetiva o que foram os anos de curso de canto.  

Até aqui podemos afirmar que a escolha pelo curso foi influenciada pelas 

diferentes maneiras de vivência musical pré-universitária de cada aluno; pelo desejo 

de serem solistas; que a escolha pelo bacharelado aparece como uma opção de 

educação musical estruturada, que uma parte significativa dos alunos não teve; e que a 

escolha pela UNESP foi baseada na sua reputação, localização e no fato de ser uma 

universidade pública. 
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As respostas de cunho quantitativo do questionário dessa pesquisa podem 

apenas nos dar uma ideia de como determinados aspectos do curso foram avaliados 

pelos seus egressos. Através dos números da Tabela 5, abaixo, podemos ver que 

algumas questões estruturais e físicas relativas ao funcionamento do curso, e do próprio 

IA-UNESP, podem ser medidos de maneira mais objetiva sem a necessidade de 

explicações mais profundas para serem compreendidas. Vemos também que esses itens 

poderiam ser usados para uma avaliação geral do curso por todos os alunos de 

bacharelado em música, irrespectivamente da habilidade escolhida. Temos, então, que 

investigar com maior detalhe as questões levantadas pelos próprios egressos que 

tornam o bacharelado uma experiência ímpar para os alunos da habilidade canto.   

 
Tabela 5: Avaliação de aspectos curriculares, extracurriculares e estruturais do curso de 

bacharelado. 

 

 

 
Fonte: questionário de elaboração própria. 

 

5.3.1 O Campo Vocal 

A especificidade do campo musical, como vimos no capítulo 2, torna a 

experiência educacional e profissional do músico radicalmente diferente para cada 

instrumento. Embora todos os instrumentos oferecidos no bacharelado tenham uma 

série de requisitos obrigatórios em comum o fosso que separa os cantores dos 
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violinistas, dos violonistas ou dos percussionistas é muito grande. Cada instrumento 

configura seu próprio campo. Reis (2014) fala de um “campo pianístico” para delimitar 

o seu objeto de estudo, também se utilizando de ferramentas bourdiesianas para sua 

análise. Nessa pesquisa estamos nos referindo ao “campo vocal,” da mesma maneira 

que poderíamos nos referir a um “campo violonístico” e assim por diante. 

A experiência universitária para os alunos de bacharelado em qualquer 

habilidade da música é fortemente determinada pela relação estabelecida entre o aluno 

e o seu professor de instrumento/canto. Essa relação tem um peso difícil de se 

compreender quando comparamos a música com outros cursos universitários.       

Alunos de outras áreas do conhecimento dependem de um grande número de 

professores agindo de forma coordenada para que possam se formar como 

profissionais. Assim o médico, o advogado, o engenheiro, etc., dependem de vários 

docentes para sua formação. O aluno bacharel em música, entretanto, depende quase 

que exclusivamente do seu professor individual para sua formação técnica. De uma 

maneira muito real o professor de canto é o curso. Pudemos observar como a simples 

reputação da professora Martha Herr foi fundamental para atrair um grande número de 

alunos, mesmo que esses não a conhecessem pessoalmente, como professora ou 

cantora.   

Como vimos no capítulo 2, o modelo de aprendizado adotado no ensino 

superior é aquele herdado do conservatório no qual as aulas de canto são individuais e, 

em teoria, construídas de tal maneira a poder atender individualmente as necessidades 

específicas de cada aluno. Sendo assim, a relação determinante entre aluno e 

universidade é, ao nosso ver, aquela entre o aluno e o seu professor.  

Temos que considerar a maneira que os egressos falam de sua relação com 

seus professores de canto como elemento fundamental dos anos de curso. Essa relação, 

como é de se esperar, é muito subjetiva para cada indivíduo, mas se analisadas em 

conjunto podem nos fornecer um quadro geral sobre a relação vital entre aluno e 

instituição.  

O questionário não dava espaço para a identificação de cada professor de 

canto pois partimos da premissa que o professor de uma universidade pública no Brasil 

é concursado o que, assume-se, os coloca em pé de igualdade com relação a seu 

potencial como professor. Eles foram contratados após passarem por um concurso de 

seleção pública que analisou diversos quesitos relevantes ao seu currículo, preparo 

artístico e pedagógico. Dessa maneira podemos inferir que todos são igualmente aptos.   
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Na prática, entretanto, vimos que existe um desejo específico de vários 

alunos de estudar com um professor específico. Ficou evidente como a reputação de 

uma professora, seja essa preferência resultado de conhecimento direto dos alunos ou 

indicação de outros professores, foi capaz de elicitar interesse na própria instituição 

por parte dos alunos ingressantes (Gráfico 15).  

 
Gráfico 15: Conhecer ou não seu futuro professor de canto na universidade influenciou sua decisão 

de ingressar na UNESP? 

 
Fonte: questionário de elaboração própria. 

 

Para 47,5% dos alunos conhecer o futuro professor de canto influenciou a 

escolha pela UNESP. É importante darmos atenção a esse dado. A presença de um 

professor específico foi fator relevante para a escolha pela instituição para uma elevada 

porcentagem de alunos. Mais uma vez chamamos a atenção para o quão especifista é 

o ensino da música. Seria muito pouco comum, ao menos na graduação, que alunos de 

outros cursos universitários escolhessem sua instituição baseado na presença de um 

professor específico. Na música, no entanto, estamos vendo que esse é o caso. Não 

estamos sugerindo que esse seja o fator decisivo, mas é, sem dúvida, um fator de peso 

incontestável.  

Nos comentários para essa pergunta do questionário encontramos frases 

que, posteriormente, foram abordadas nas entrevistas individuais. Os alunos explicam 

porque a preferência por determinado professor: 

Acredito que muitas pessoas ingressavam no curso de canto da UNESP esperando 
fazer aulas com a Martha. Ela sempre foi uma referência, de alguma maneira. 
 
Apesar de não ter feito com a Martha, foi um dos motivos pela qual escolhi o curso 
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Apesar de não ter estudado na classe da profa. Martha Herr, foi pelo nome dela que 
busquei a Universidade. 
 
Antes de ingressar na faculdade, ouvi muitas coisas positivas sobre Martha Herr e 
tenho a impressão de que a vontade de estudar com ela me motivou a me esforçar 
ainda mais no processo seletivo da universidade. Acredito também que tive muita 
sorte de ter sido sua aluna, uma vez que havia apenas duas opções de professoras. 

Para os comentários que não especificam a professora desejada vemos que 

conhecer o futuro professor de canto era questão decisiva para ingressar na UNESP: 

Fez toda a diferença! [saber quem era o professor] 
 
Completamente! 
 
Foi essa a maior motivação. 
 
Absolutamente. 

Essas respostas estão alinhadas com as respostas à pergunta abaixo 

(Gráfico 16): 

 
Gráfico 16: Você já conhecia a pessoa que veio a ser seu professor de canto na UNESP antes de 

ingressar no bacharelado? (marque as opções que considerar relevante) 

 
Fonte: questionário de elaboração própria. 

 

Vemos que 51% dos respondentes afirmaram que já conheciam o futuro 

professor de canto na UNESP em alguma capacidade profissional (cantor ou 
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professor). Ou seja: o conhecimento profissional (como cantor ou professor) ou 

reputação do futuro professor de canto foi fator fundamental para a escolha da 

instituição para mais de metade dos egressos respondentes de curso de canto da 

UNESP. 

5.3.1.1 Expectativa 

Vivian foi aluna do Festival de Música de Londrina aos 16 anos, onde foi 

aluna de Martha Herr. Ela relembra como foi sua experiência no festival e como essa 

foi determinante para sua ida à UNESP.   

Cantei Lascia ch’io pianga [ária da ópera Giulio Cesare, de G.F. Händel) e a Martha 
me fez conseguir fazer aquele sol [nota sol4] e eu falei: quero fazer aula com você! 
E ela falou: faça 18 anos e entre na UNESP.  Prestei Cantareira, USP, FAAM e 
UNESP. Só não passei na USP, mas eu escolhi Va UNESP porque queria ter aula 
com a Martha ponto e basta. A Martha era uma referência de profissional e fui na 
cola dela como uma boa aprendiz. Era uma relação de aprendiz mesmo.  

Helena poderia ter escolhido uma das universidades públicas do Rio de 

Janeiro para seu bacharelado. Tendo resolvido que sua formação vocal teria que ser 

fora da sua cidade natal ela diz que 

Precisava sair daquela solidão profunda, querendo dar um rumo na vida né? sair 
daquele ambiente gaúcho, e ir para outros ares. Liguei para [o ex-professor de 
percepção]. Falei: quero ir pro Rio de Janeiro. Ele disse: não. Você tem que ir lá pra 
São Paulo estudar com uma professora chamada Martha Herr. 

A participação e visibilidade artística dos professores de canto (e 

instrumentos) no campo da música é de importância fundamental para a instituição ao 

qual ele está ligado. É através da participação em concertos, recitais e óperas que o 

professor e, indiretamente, a universidade se faz conhecer para os seus potenciais 

alunos. Um candidato ao bacharelado em música é sem dúvida mais propício a escolher 

uma instituição baseado na sua percepção da qualidade profissional do professor de 

instrumento.  

Esse foi o caso de Tiago, que viu Martha Herr 

cantando um concerto no MASP. Depois a sua pianista na época a trouxe para um 
concerto onde eu dava aula. Eu fiquei: puts!!! Como ela canta! Comecei a conhecer 
a Martha e eu tinha uma paixão. Ela era uma coisa! Ela cantava aqueles pianíssimos 
e eu falava: que lindo!  
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Dessa maneira a qualidade quase umbilical da ligação entre a instituição e 

seus professores de instrumento/canto tem uma importância non pareil para o curso de 

música. No Brasil, onde ainda existe ensino superior público gratuito, dá-se menos 

importância a essa relação visto que a universidade não depende de seu alunado para 

sobrevivência financeira. As universidades privadas brasileiras, no entanto, se 

encontram em uma situação mais parecida com as americanas. Nos EUA espera-se que 

os professores de instrumento tenham reconhecimento como docentes e músicos de 

qualidade para que possam atrair futuros alunos. Como o ensino superior não é público 

no mesmo molde que no Brasil, as universidades competem pelo alunado. Uma das 

maneiras mais eficientes de se propagandear é através da qualidade artística do seu 

corpo docente. 

Uma questão que não podemos deixar de mencionar, pois diz respeito 

diretamente ao funcionamento e qualidade do curso, é a alta incidência de professores 

substitutos a partir do ano de 2006 no curso de bacharelado em canto da UNESP. 

Embora professores substitutos sejam fundamentais para o funcionamento regular de 

qualquer disciplina existem limites da operacionalidade deste profissional dentro da 

estrutura acadêmica. Assim, não é desejável que uma disciplina como canto, ou 

qualquer outro instrumento, seja submetida à incerteza de mudanças constantes e 

repentinas como as que podem decorrer com a utilização de professores substitutos.  

De 1987 até 2015 o curso de canto operou com basicamente 3 professores 

concursados e um número significativo de professores substitutos, seja por questões 

acadêmicas ou pessoais dos professores concursados. No entanto a presença de 

professores substitutos tem se tornado a regra no curso de canto da UNESP no passado 

mais recente. O descaso histórico do governo estadual paulista para com as 

universidades estaduais nos últimos dez anos, aliado à posição enfraquecida da música 

dentro da própria universidade, quer dizer que há exatos ...anos o curso não conta com 

um professor efetivo.  

Devemos, então, olhar como os alunos lembram da relação aluno/professor 

de canto, que entendemos ser a mais importante para a experiência universitária do 

bacharelado em música – habilidade canto.  Pela tabela (Tabela 6) abaixo podemos ver 

que os professores de canto da UNESP, efetivos ou não, foram bem avaliados pelos 

respondentes. 

 



203 

Tabela 6: qual a sua percepção do seu professor de canto da UNESP? 

 
Fonte: questionário de elaboração própria. 

O gráfico abaixo (Gráfico 17) nos mostra por quantos professores de canto 

dentro da UNESP os egressos passaram durante seus anos de curso. 

 
Gráfico 17: Quantos professores de canto você teve DENTRO da universidade durante o 

bacharelado na UNESP? 

 
Fonte: questionário de elaboração própria. 

 

Podemos ver que 47,5% dos egressos, menos da metade dos respondentes, 

tiveram apenas um professor de canto durante o curso de bacharelado. De acordo com 

Giovanni Batista Lamperti (1931), um dos pedagogos mais importantes da história da 

pedagogia vocal, um cantor necessita de apenas um bom professor durante toda sua 

vida (1934). Embora o velho maestro italiano possa nos soar um pouco conservador 

para os dias de hoje, vimos, no capítulo 2, a importância da continuidade de estudos 

dentro de uma mesma orientação técnica. No entanto, isso aconteceu menos da metade 

do tempo para os alunos de bacharelado em canto dessa pesquisa. 

Parte dessas mudanças de professores podem ser explicadas, como já 

mencionado, pelo afastamento temporário dos professores efetivos. Isso não apenas é 

normal dentro do mundo acadêmico, mas desejável para que o professor possa se 

reciclar e voltar à universidade com novas perspectivas. Outra explicação 
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relativamente comum para a mudança de professores, quando se trata de aulas 

individuais como as de canto, é a incompatibilidade entre aluno e professor. Essa 

incompatibilidade pode ser de natureza pessoal ou de orientação técnica, visto que 

alguns alunos ingressam com um direcionamento específico e preferem estudar com 

um professor que mais se assemelhe com seu pensamento técnico-musical.  

Não devemos, portanto, automaticamente olhar a mudança de professores 

como um fator necessariamente negativo para os alunos de canto. Pelo contrário: a 

mudança pode ser positiva e significar um avanço técnico e/ou musical para o aluno 

que, tivesse ele continuado com o professor original, talvez não tivesse sido possível. 

O que podemos fazer, através das entrevistas individuais, é entender porque essas 

trocas ocorriam e de que maneira elas foram justificadas pelos alunos. Assim 

poderemos entender melhor o que aconteceu dentro do curso. 

 

5.3.1.2 Realidade 

Para os alunos que tiveram um único professor de canto durante o período 

de estudo na UNESP podemos ver que a orientação técnica foi satisfatória para parte 

deles. Alguns comentários a esse respeito foram obtidos diretamente do questionário:  

Não julgava necessário [ter outro professor]. 
 
Porque não senti necessidade de complementação e nem de reforço [de outro 
professor]. 
 
Me sentia satisfeita com a didática da professora e com as outras atividades da escola. 
 
Para evitar confusões na orientação técnica. 

Nas entrevistas individuais os alunos que tiveram apenas um professor de 

canto durante o bacharelado tiveram um discurso neutro a respeito dos seus 

professores. Eles não entraram em detalhes sobre as aulas de canto em momento algum 

da entrevista, mesmo quando indagados a respeito disso. Ulisses estudou com a mesma 

professora durante todo o curso, mas não elaborou maiores considerações a respeito do 

trabalho feito. 

Helena comenta que gostaria de ter mudado de professor, mas por várias 

razões acabou não o fazendo. Ela explica: 



205 

Iniciei meu trabalho com a professora e gostei bastante do trabalho dela né? Não tive 
vontade de mudar. Tinham pessoas que faziam metade do curso [com minha 
professora] e metade com [a outra]. Eu achava aquilo interessante, iria fazer isso. 
Mas ao longo do caminho fui tendo uma relação diferente com a [minha professora], 
mais afetiva e tal que me segurou bastante nos momentos de solidão aqui em São 
Paulo né? E fiz meu curso inteiro com ela.  

Jorge teve a mesma professora que Helena e Ulisses. Para ele a questão 

central do seu estudo técnico foi a falta de definição vocal específica, se tenor ou 

barítono, que acabou por levá-lo para outra área da música, o teatro musical. Ele fala: 

O mais complicado foi que eu nunca consegui me solidificar como tenor, apesar de 
eu provavelmente ser tenor. Isso foi uma questão porque [minha professora] queria 
que eu ficasse com repertório de tenor e eu acabava fazendo as coisas mais 
tradicionais. Eu mesmo, com essa coisa de não conseguir me entender com o mundo 
erudito, buscava coisas sempre alternativas. Até então eu achava que ia acabar 
cantando ópera romântica. Essa era a ideia geral. Depois comecei a ver que tinha 
outras possibilidades. 

Raquel teve a mesma professora por três anos e se viu forçada a mudar de 

professora no último ano devido a aposentadoria da professora original. Não forneceu 

detalhes de seu tempo com o seu primeiro professor, embora tenha se manifestado 

positiva e satisfeita.  

Outros alunos, entretanto, viram com olhos mais dúbios sua experiência do 

ensino do canto dentro da UNESP. Alguns, como Ana, não entraram em questões 

específicas sobre seu treinamento vocal.  Ela diz apenas que teve  

aula só com [minha professora] e depois de muito tempo eu percebi que isso não foi 
bom pra mim. Acho que saí de lá pior que entrei. Mas só hoje vejo isso. 

Outros egressos entraram em detalhes bastante pontuais de porque sentem 

que tiveram dificuldades com o aprendizado do canto dentro da UNESP.  

Tiago tinha um respeito e admiração enorme por sua professora e que 

decidiu entrar na UNESP apenas para estudar com ela. Ele resume de maneira 

melancólica que aquilo que ele mais queria, aprender a cantar, não se concretizou: 

Para mim era maravilhoso estar lá, mas......eu acho que eu perdi muito tempo no 
sentido de que [longa pausa] não virei cantor. O que eu queria ser eu não virei. 
Entendeu? Eu virei cantor de nome, mas eu não tinha técnica. Eu não aprendi as 
ferramentas que eu precisava para ser cantor. Eu aprendi...eu amava tudo que eu 
recebia lá na questão de musicalidade, que cresceu muito com [minha professora]. 
Mas eu nunca tive uma voz resolvida e por isso eu parei de cantar. Eu entrei na 
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UNESP e saí da UNESP sem saber o que fazer com minha voz, sem saber que voz 
eu era, sem saber respirar.  

Perguntado se achava que isso era diretamente relacionado à sua escolha 

de professor ele responde, cuidadosamente, que 

Eu acho que [o professor] não sabia o que estava fazendo. Não sabia lidar comigo. 
Eu sofria interiormente porque eu não via o progresso que eu gostaria de ver. O 
cantor em mim começou a nascer depois da UNESP. 

Vivian, focada em estudar na UNESP desde sua experiência com sua futura 

professora na adolescência, menciona que sua relação com canto mudou drasticamente 

uma vez que entrou na universidade. Ela fala da sua perda de identidade vocal 

decorrente da padronização do ensino da música erudita que está embutido no próprio 

sistema de ensino. Seria a pior faceta do habitus conservatorial. Ela relata que entrar 

na UNESP 

Fez com que eu perdesse por completo minha identidade vocal. Só que eu só fui 
descobrir isso com a pós [graduação], um tempão depois. Porque eu sempre cantei 
em mil idiomas e aí não pode mais cantar música popular. Na graduação eu fui muito 
feliz. Mas havia um valor, que foi o que me fez escolher a carreira, que foi se 
perdendo ao longo da graduação: um prazer em cantar. Quando eu entrei na UNESP 
eu ainda fazia aulas de canto na ULM. A [minha professora na UNESP] falou assim 
pra mim: não tem problema. Só que não foi isso que aconteceu com o tempo. Eu me 
sentia muito mais confortável cantando como mezzo e ela falava publicamente que 
eu só ia cantar como mezzo sobre o cadáver dela. Eu era soprano [de acordo com a 
professora]. E sempre cantar como soprano me gerou um stress vocal muito grande.  

Outros comentários feitos pelos respondentes à pergunta “qual sua 

percepção do seu professor de canto da UNESP?” no questionário, como  

[A professora] muitas vezes faltava e eu sentia que não me passava uma boa base 
técnica. 
 
Não teve o envolvimento que eu esperava. Apesar da incontestável competência.  
 
Nos primeiros 2 anos, com aula em grupo, praticamente não tivemos aulas de canto. 
Além disso, a didática era muito ruim e não vi grandes avanços na turma. A partir 
do terceiro ano, com a [professora individual], pelo menos para mim, houve uma 
nítida mudança e o curso fluiu muito melhor. 

Estes comentários ilustram uma série de frustrações que tiveram 

desdobramentos concretos para uma parte significativa dos egressos.  
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A dificuldade intrínseca à instrução vocal, que exploramos no capítulo 2, 

talvez seja um dos elementos menos explorados na literatura específica da pedagogia 

do canto. A formação de um cantor depende de inúmeros fatores entre os quais o 

professor é o mais importante, mas definitivamente, não o único. Assim as críticas 

acima devem ser entendidas não como um simples julgamento de valor a respeito da 

qualidade dos professores, mas sim como parte natural, embora difícil, de um longo 

processo que, geralmente, tem início na adolescência e continua pelo resto da vida 

profissional do cantor. Embora existam professores com maior nível de sucesso 

pedagógico que outros, a frustração com o desenvolvimento técnico durante os anos 

de universidade é elemento comum, mas pouco mencionado pela literatura. 

A insatisfação com o treinamento vocal recebido na UNESP, entretanto, 

levou grande parte dos alunos a procurar um professor particular fora da universidade. 

Essa prática mostrou-se mais comum do que poderíamos ter antecipado baseado em 

experiência própria como docente universitário. O gráfico que segue (Gráfico 18) nos 

mostra exatamente o quão comum era essa prática entre os alunos. 

 
Gráfico 18: Você teve professor de canto FORA da universidade durante o bacharelado na 

UNESP? 

 
Fonte: questionário de elaboração própria. 

 

Setenta e três por cento (73%) dos egressos respondentes afirmaram que 

tiveram um professor de canto fora da universidade enquanto cursavam o bacharelado. 

Foi também a resposta do questionário que mais elicitou comentários dos respondentes 

(45 dos 54 respondentes fizeram comentários adicionais), em uma aparente tentativa 

de justificar a escolha por ter, ou não, um professor particular. Alguns desses 

comentários 
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Falta de confiança no professor da instituição  
 
Insatisfação com o professor designado a mim.  
 
Minha primeira professora faltava muito. Conheci minha professora particular em 
um curso fora da UNESP e aí sim comecei a aprender. Tanto que estou com ela até 
hoje. 

servem para ilustrar o que levou alunos de uma universidade pública, que escolheram 

a instituição baseada, em grande parte, pela sua reputação, a procurarem professores 

particulares de elevado custo financeiro.  

Pelas entrevistas realizadas entendemos que essa era uma prática comum 

entre os alunos e, muitas vezes, chanceladas pelos próprios professores da UNESP. 

Carla fala que “minha professora sabia [que ela fazia aula fora], e tudo bem.” Marcelo 

fez aulas particulares de canto fora da universidade desde o fim do seu primeiro ano. 

Indagado se seu professor da UNESP sabia ele respondeu:  

sabia porque todo mundo fazia aula por fora. Quase todo mundo. Que eu me lembro 
agora do meu ano ninguém fazia só aula na UNESP. Não tinha como né? Não tinha 
professor. Era uma vez um, uma vez outro, mudava de três em três meses. Primeiro 
que aula em grupo não é aula né? (itálico nosso) 

Já Luís lembra que se sentia bastante perdido cantando em um estilo que 

não conhecia e não dominava. Embora tenha passado na prova para a UNESP e, 

portanto, aprovado no THE, sentiu que sua professora não via sua presença no curso 

com bons olhos. 

Ela chegou a falar: “não sei... O critério de seleção a gente tem que ser mais severo 
porque não é todo mundo que pode cantar ópera.” [falou] meio que indiretamente 
para mim. Eu não sabia dessas coisas de técnica, não sabia nada disso, e ela não sabia 
muito bem o que fazer comigo. Ela estava meio perdida. Aí ela me sugeriu ir fazer 
aula com um homem. Umas aulas particulares pra ver se eu entendia um pouco. E 
foi com ele que aprendi a cantar. Depois disso as aulas com [minha professora] já 
era [sic] segundo plano, eu já não era mais tão interessado nas aulas com ela. Por 
conta de todas as dificuldades. No primeiro ano ela já falou do processo seletivo. 
Mais ou menos ela queria me dizer que não deveria ter me aceito como aluno. O que 
ela me disse foi meio isso. (itálico nosso) 

Pedro teve experiência bastante parecida, embora com outro professor. Ele 

falou de maneira cuidadosa sobre porque resolveu voltar para o seu professor 

particular: 
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As aulas com [minha professora] eu demorei um pouco para [longa pausa] ...os 
primeiros dois anos foram mais difíceis. Ela me ensinou algumas coisas, mas chegou 
uma hora que não estava dando tanto resultado. Enquanto eu estava fazendo 
repertório mais central, de barítono, era relativamente bem resolvido. Depois, 
quando chegou no segundo ano fiz a mudança de vez para tenor, mas eu tinha um 
certo problema com a passagem. E não se resolveu. Aí voltei a fazer aula com meu 
antigo professor.  

Tomás praticamente repete o relato de Pedro, inclusive com as mesmas 

figuras envolvidas. No seu caso, entretanto, o professor com o qual Pedro estudava de 

maneira particular estava contratado como professor substituto na UNESP.  Tomás 

lembra que teve 

uma dúbia imagem da minha professora no primeiro momento. Uma pessoa 
extremamente generosa e ao mesmo tempo meio individualista. Porque às vezes ela 
atrasava e não avisava, deixava a porta aberta da sala e eu não sabia se podia entrar 
ou não.  Eu tinha um pouco de medo dela no começo. E ela me chamava de “tenor 
travado” às vezes. E gritava: não fica tenso! Fiquei com ela o primeiro e segundo 
ano. Ela tinha dificuldade comigo às vezes. Ela era impaciente porque queria 
resultados principalmente nos agudos, e eles não saíam. Fui ficando até que no 
terceiro ano entrou um substituto e [minha professora] me passou pra ele, e foi muito 
bom! 

As razões para manter um professor de canto fora da universidade podem 

ser agrupadas em três categorias principais:  

 

• Insatisfação com o professor designado para o curso.  

Para complementar o trabalho técnico, que era muito fraco na UNESP. 

Os exemplos citados anteriormente, mas mais explicitamente nas palavras 

de Luís e Pedro, mostram que uma parte dos alunos de canto se sentia inadequadamente 

orientada dentro da universidade. Talvez pela impossibilidade de mudança de professor 

dentro da própria instituição (visto que a carga horária dos professores é limitada) esses 

alunos acharam melhor procurar profissionais que os ajudassem a encontrar a 

segurança técnica/musical que buscavam. No caso de Luís ele foi, inclusive, 

incentivado pela própria professora da UNESP a buscar um professor particular.  

Algumas das críticas mais contundentes se referiram ao simples fato que o 

docente não comparecia às aulas. Marcos, já tendo mudado de professora uma vez, 

encontrava-se no seu último ano de curso e relata que a UNESP “virou um saco por 

causa da [minha professora]. A matéria que eu mais tinha tesão eu chegava lá e ela não 
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aparecia.” Bernardo, que precisou mudar de professor no seu último ano de curso, faz 

um relato que podemos entender como sendo da mesma natureza 

minha relação com [a professora] foi um pouco conturbada porque a gente teve um 
problema de comunicação e aí a gente não estava conseguindo marcar o horário da 
aula. Ela tava dando falta pra mim sem eu ir na aula que nunca tinha sido marcada. 
(itálico nosso) 

Encontramos comentários da mesma natureza por parte dos egressos no 

questionário 

Minha primeira professora faltava muito. Conheci minha professora particular em 
um curso fora da UNESP e aí sim comecei a aprender. Tanto que estou até hoje com 
ela. 
 
Porque uma das professoras de canto da UNESP se atrasava/ausentava 
constantemente. 

Importante assinalar que as eventuais críticas que os professores da 

UNESP sofreram por parte dos egressos não foram exclusivas a um docente. Voltamos 

a lembrar que o curso da UNESP teve apenas três professores desde sua 

implementação, e que um desses professores se dedicava mais à pesquisa e à música 

antiga, o que limitava sua atuação como professor individual de canto. É nossa opinião 

que esse pequeno número de professores de canto começou a se tornar cada vez mais 

insuficiente para o número de alunos interessados no curso.  

 

• Mudança da grade curricular das aulas de canto: 

Porque eu praticamente não tive aulas na UNESP nos primeiros 2 anos! As aulas 
passaram a ser coletivas no meu ano, mas só fui avisado disso no dia da inscrição.  

Em 2006 uma mudança curricular alterou a maneira que as aulas de canto 

eram (e continuam sendo) ministradas. Até 2005, e desde a inclusão de canto entre as 

habilidades do bacharelado, as aulas de canto eram individuais: cada aluno tinha uma 

aula de uma hora por semana (ou seu equivalente) durante os quatro anos de curso. A 

partir da implementação do novo currículo de 2006 as aulas de canto para o primeiro e 

segundo anos passaram a ser ministradas em turma. Os cinco alunos ingressantes de 

cada ano passam por uma espécie de “ciclo básico,” com uma aula em grupo de duas 

horas semanais. Esses alunos contam apenas com essa aula semanal durante os dois 



211 

primeiros anos de curso. No terceiro e quarto ano eles então escolhem o professor com 

quem gostariam de estudar e passam a ter aulas individuais.  

Essa mudança curricular foi o que levou Marcelo a procurar um professor 

particular desde o primeiro ano do curso: 

Aula de canto foi bem frustrante. Pensa que uma salinha pequena, com piano, 
professor e cinco alunos. Muito ruim. Quem aprende? Se a gente dependesse da 
faculdade, que era o intuito né? Não pagar. Se você dependesse da universidade, tava 
fodido. Quem aprende né? 

Essa mudança, inadequada ao nosso ver, só pode ser vista como uma falta 

de compreensão da administração central da universidade que não entende, ou não quer 

aceitar, as especificidades de um curso de música. Não encontramos outro curso 

superior de música que utilize sistema parecido com esse como único formato de 

ensino instrumental/canto. Embora o desenvolvimento individual possa ter muito a 

ganhar através de aulas coletivas, o canto necessita de atenção individual e exclusiva. 

Mesmo que o tempo de aula em grupo seja subdividido em “miniaulas,” o tempo de 

duração é insuficiente para tratar de questões técnicas e de repertório, cuja exigência é 

enorme na UNESP.  

Os alunos relatam: 

Nos primeiros dois anos a aula era coletiva e eu sentia necessidade de uma atenção 
mais individualizada. Além disso, queria ter aula com um tenor (minha classificação 
vocal), por causa de questões específicas dessa voz. 
 
Porque as aulas de canto nos dois primeiros anos eram em conjunto e havia apenas 
30 minutos para cada aluno. Nos dois últimos anos as aulas eram individuais de uma 
hora, mas minha professora faltava muito e assim houve a necessidade de um 
acompanhamento técnico mais presente e consistente. 

• Manutenção do professor pré-universitário:  

Porque ela já era minha professora antes de eu entrar na UNESP  

Alguns alunos relataram que o trabalho técnico iniciado antes de ingressar 

na universidade lhes era bastante satisfatório e, por isso, sentiam que interromper esse 

trabalho não seria benéfico para seu desenvolvimento vocal. Esses alunos mantiveram 

seu professor de canto em paralelo com aquele que tiveram dentro da UNESP. Alguns 

desses professores, inclusive, eram docentes de outras instituições de ensino musical 

em São Paulo. Nesses casos os alunos ocupavam duas vagas em instituições públicas 
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ao mesmo tempo, gerando um obstáculo a mais para a possibilidade de educação 

musical para outros alunos interessados. Essa situação persiste até hoje e acredito que 

deveriam existir mecanismos que impedissem esse acúmulo de vagas na mesma área 

em instituições públicas distintas. 

Ao meu ver existe um certo conservadorismo infundado por parte dos 

alunos que utilizam dessa lógica para justificar a continuidade dos estudos com um 

professor particular. Com exceção dos alunos mais avançados, com mais experiência 

profissional, é raro que um aluno ingressante na universidade venha a ter seu 

desenvolvimento vocal prejudicado pela mudança de professores. Pudemos ver que o 

tempo de estudo pré-universitário de canto para a maioria dos alunos não é muito 

extenso o que tornaria a mudança de professores menos impactante para os alunos.  

Pelos vários comentários abaixo podemos ver como os egressos 

justificaram sua opção: 

Já tinha uma professora com quem tinha me adaptado (e que, inclusive, é minha 
professora até hoje) e queria me manter no mesmo caminho. 
 
O meu professor de fora foi de grande importância para a minha formação. Eu tinha 
muito receio de que a minha técnica poderia ser mexida por outro professor. Por isso, 
permaneci com ele através das aulas particulares. 
 
Já estudava com uma professora externa antes de iniciar a universidade e continuei.  
 
Durante o primeiro ano mantive o bacharelado na UNESP junto com o curso de 
música na Escola Municipal de Música de São Paulo bem como as aulas de canto 
com [outro professor]. 
 
Porque confiava mais na técnica da professora particular, que vinha da mesma escola 
do meu professor anterior, e para me ajudar no repertório também.  
 
Continuei com meu curso na Escola Municipal de Música  
 
Aula de canto na EMESP  
 
Continuei com minha professora particular  
 
Eu já fazia aulas na ULM; quando ingressei na UNESP fui aluna da [professora da 
UNESP], que tinha uma ótima relação com a [professora da ULM], portanto 
continuei a fazer aulas na ULM. 

Não é a intenção dessa pesquisa avaliar de maneira objetiva a qualidade 

das aulas de canto individuais da UNESP. Para isso necessitaríamos de parâmetros 

mais específicos e um referencial teórico diferente. Além disso dois dos professores 
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efetivos da UNESP são falecidos e uma terceira professora é aposentada. Não teríamos 

como ter uma ideia realista e justa sobre a relação professor/aluno sem poder ouvir 

ambos os lados de uma interação tão complexa.  

No entanto, o objetivo que propusemos para essa pesquisa era dar voz aos 

egressos para que esses pudessem expressar o que acreditam terem sido aspectos 

relevantes de suas experiências universitárias. Acredito que a qualidade da relação 

profissional entre aluno e seu professor de canto baliza de maneira profunda a 

experiência universitária. Vimos como a educação vocal individual dentro da UNESP 

é marcada por inconsistências intrínsecas, relativas ao funcionamento estrutural do 

curso; e inconsistências extrínsecas, trazidas pelos próprios alunos. Tendo examinado 

essa relação temos, agora, que analisar como outras variáveis influenciaram a 

experiência universitária dos egressos.  

5.3.2 Divisão histórica da pedagogia musical 

Utilizamos a pergunta “em vista da sua atual vida profissional, quais foram 

as melhores matérias cursadas na UNESP?” como uma maneira de relacionar a vida 

profissional dos egressos com sua educação universitária, visto que um dos principais 

objetivos do curso de bacharelado, como já exposto no capítulo 3, é: Formar cantores 

profissionais através de uma formação profissional.  

Para isso, pareceu-nos razoável separar as matérias nas seguintes 

categorias para avaliação: práticas, teóricas e históricas. Essa é uma divisão bastante 

aceita dentro do campo musical. Mais do que isso: é uma divisão com profundas raízes 

históricas que se projetam até hoje no ensino da música e se tornaram aceitos como 

“naturais” do campo pedagógico musical. Temos que nos lembrar constantemente que, 

de acordo com Pierre Bourdieu, não existe processo social que possa ser caracterizado 

como “natural.” O que entendemos como “natural” são circunstancias histórico-sociais 

que se inscrevem nos indivíduos através das construções de habitus. Pereira (2013) nos 

lembra que 

A noção de habitus explica a uniformidade observada na distribuição do 
conhecimento musical em disciplinas como Percepção, Harmonia, 
Contraponto, Análise, Prática Musical (Vocal e Instrumental), História da 
Música, entre outros, apesar de não haver nenhuma prescrição destas 
disciplinas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 
graduação em Música (2004). Tal fato indica-nos uma disposição 
incorporada que orienta a prática curricular. Ainda que existam pequenas 
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variações nas diferentes propostas curriculares, poderíamos reconhecer o 
que Bourdieu chama de homologia das práticas, ou seja, uma diversidade 
na homogeneidade. (PEREIRA, 2013, on-line) 

Essa classificação das matérias, ou disciplinas (aqui esses termos são 

usados para designar a mesma coisa), que constituem a grade curricular dos alunos de 

bacharelado é observada pela própria instituição. A evolução da estrutura curricular do 

bacharelado em música – habilidade canto – era menos rigidamente dividida até a 

mudança curricular de 2006. A partir de então a própria universidade tratou de 

categoricamente separar as diferentes disciplinas em núcleos temáticos. 

 Como podemos observar na tabela abaixo (Tabela 7) a própria 

universidade organizou de maneira ainda mais específica as diferentes disciplinas de 

sua grade curricular, o que não nos impede que vejamos a clara distinção entre as 

matérias práticas (performance musical), teóricas (escritura e teoria musical) e 

históricas (história e estética da música ocidental). Assim, a partir de 2006, esses 

núcleos se encontram divididos da seguinte maneira: 

 
Tabela 7: Divisão dos núcleos e disciplinas na estrutura curricular do bacharelado em canto da 

UNESP. 

Núcleos Disciplinas 
Teoria Musical Teoria musical 

Percepção e Rítmica 
História e Estética da Música Ocidental Etnomusicologia 

História da Música Brasileira 
História da Música 
Estética Musical 
Métodos e Técnicas de Pesquisa 

Fundamentos da Prática Vocal Fisiologia da Voz 
Dicção 

Escritura Musical Contraponto 
Harmonia 
Análise Musical 

Performance Musical Canto 
Música de Câmara ou Prática de Conjunto 
Coro de Câmara 

Fonte: Tabela de elaboração própria, baseada na estrutura curricular do bacharelado em canto em 
vigor de 2006 a 2015. 
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Tabela 8: Em vista de sua atual vida profissional, quais foram as melhores matérias cursadas na 
UNESP? 

 
Fonte: questionário de elaboração própria. 

 

Alguns comentários a respeito da pergunta referente à tabela acima são 

reproduzidos abaixo: 

Fora as aulas de canto, análise, prática de conjunto e história da música, pouco se 
salvou. Durante meu tempo na UNESP paguei aulas particulares de: canto (enquanto 
esperava minha professora retornar de estudos), percepção e leitura, regência coral e 
[fiz] correpetição complementar. 
  
Disciplinas de canto, dicção, música de câmara e coral 
 
Teoria, percepção e coro foram muito fracas. Depois que me mudei para a Europa, 
percebi que qualquer coro amador cantava melhor que o nosso coro de câmara. O 
solfejo era ensinado de maneira desastrosa.  
 
As matérias teóricas foram ruins. O curso de análise por exemplo, foi dado por um 
professor substituto e baseou-se em seminários. Não me lembro de absolutamente 
nada. 
 
As matérias da habilitação em canto eram as melhores, a meu ver. Tive um excelente 
curso de dicção. 
 
Música de câmara foi excelente.  
 
Matéria de montagem de ópera com o [professor da disciplina]. 
 
A melhor disciplina disparada foi música de câmara. Aprendi muito nas aulas com 
o exigentíssimo [professor de música de câmara]. 
  
Dicção. 
 
Preferência para Canto, Música de Câmara e Dicção 
 
Foram as matérias que mais me prepararam para o mercado [as matérias de conteúdo 
prático]. 
 
A qualidade das matérias dependia bem mais do professor que a ministrava do que 
do escopo da disciplina em si.  

7.41% 4

66.67% 36

9.26% 5

3.70% 2

12.96% 7

Q31 Em vista da sua atual vida profissional, quais foram as melhores
matérias cursadas na Unesp?

Answered: 54 Skipped: 1

TOTAL 54

Matérias de

conteúdo...

Matérias de

conteúdo...

matérias de

conteúdo...

Não Aplicável

Outro

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Matérias de conteúdo eminentemente teórico musical (teoria, harmonia, percepção)

Matérias de conteúdo eminentemente prático (canto, música de câmara, canto coral)

matérias de conteúdo eminentemente histórico

Não Aplicável

Outro

1 / 1

egressos do bacharelado em música- canto SurveyMonkey



216 

Seria de se esperar que as matérias que mais contribuem para a construção 

de uma técnica sólida de canto e o conhecimento do repertório específico fossem 

aquelas mais bem vistas pelos alunos, afinal a grande maioria ingressa na universidade 

com a expectativa de serem solistas. É exatamente isso que vemos acontecer aqui. Uma 

explicação, ainda que parcial, para essa predileção reside no fato de que essas são as 

matérias que mais diretamente influenciam o desenvolvimento dos alunos como 

cantores e, assim, criam a expectativa de que estarão mais bem preparados para se 

posicionarem dentro do campo musical. Vimos como as aulas de canto individuais 

foram uma fonte de insatisfação para vários dos egressos e exploramos as ramificações 

desse problema. 

Não nos encontramos em uma situação de fácil análise visto que as 

entrevistas nos forneceram opiniões e visões muitas vezes contraditórias sobre o 

mesmo tema. Assim sendo, temos que enxergar as semelhanças entre os discursos, 

quando eles acontecem, como resultado de uma estrutura que vem produzindo 

resultados semelhantes há vários anos. 

Essas semelhanças foram mais aparentes em duas situações específicas: 

nas críticas sobre a ineficiência das aulas teóricas e no elogio e insatisfações às matérias 

práticas. 

5.3.2.1 Teoria 

Ana ingressou na UNESP sabendo de suas deficiências em matérias 

teóricas e de percepção, mas diz que: “eu ia bem [nas disciplinas], eu não tinha 

dificuldade. Tinha nota boa em tudo, não estudava grande coisa.” Raquel também 

relembra que, para muitas disciplinas, ela fez 

o mínimo necessário e mesmo assim eu tirava notas altas porque é muito fácil tirar 
notas altas. As aulas de percepção por exemplo, que, sei lá, eu acho que eu podia ter 
melhorado. Eu via que meus colegas não estavam tão bem e que eu podia estar 
melhor, mas eu não me esforcei muito, eu meio que fui indo. Teve algumas matérias 
que foi muito...de empurrar com a barriga. 

Cláudia tem uma percepção parecida com a de Raquel:  

sempre fui boa aluna, tirava nota dez, mas não sabia porra nenhuma. Eu não aprendi 
praticamente nada de música, de harmonia, de coisa que eu sinto falta. Eu achava 
tudo muito fraco. Tinhas professores bons e como experiência de vida foi 
maravilhoso. Mas como instituição, foi fraquíssimo.  
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Vivian é bastante categórica: 

As aulas teóricas não me serviam pra quase nada. O que me abriu muito espaço foi 
o espaço da prática. Foi o repertório que tinha que fazer de canto, minha professora, 
as aulas de música de câmara e o espaço no coro de câmara. Aprendi muito porque 
eu tive muita oportunidade pra cantar mesmo. Eu me joguei pra cantar na faculdade, 
então cantei muito. Mas em termos de disciplina teórica eu lembro de ter plena 
consciência de olhar e falar: nada acontece. 

Marcos relata que antes de ingressar na UNESP 

Tinha estudado como autodidata. Mas quando vou fazer teoria com [a professora] 
meu! Mais fraco impossível. Mas história da música era legal, fisiologia da voz, 
ótimo. O que eu mais curtia eram os alunos. Sempre fui muito voyeur, de observar. 
Mas para o meu trabalho a UNESP não serviu pra nada. A grande diferença da 
UNESP pra mim foi conhecer as pessoas. Tá lá no seu questionário: UNESP pra 
que? Pelas pessoas que conheci. Pra mim as pessoas acabaram me dando uma 
sensação de onde eu estou nesta lista de gente que estuda música.  

Luís consegue analisar com um certo distanciamento temporal sua 

experiência na UNESP, o que o leva a entender como a construção do conhecimento é 

relativa à sua experiência pré-universitária. Ele diz que  

Na época, como eu não sabia nada, tudo era bom. Mas olhando hoje eu acho que era 
fraco. A parte auditiva [núcleo d e teoria musical] era fraca. Os alunos não 
aprendiam. Eu aprendi solfejo sozinho porque quando fui fazer aula particular 
[sugestão da professora de canto da própria UNESP, como vimos] ele me mandou 
estudar [solfejo] com uma professora, e ela me deu uma bolsa de estudo pra fazer 
aula de graça. A parte teórica, aulas de solfejo, eu não aprendi praticamente nada. A 
parte de história...as aulas mais teóricas eram assim... tinha umas aulas que pra mim 
na época eram bem complicadas. Aula de estética era, pra mim, muito difícil. 

 Podemos ver que os alunos estavam plenamente cientes de suas 

deficiências e, ao mesmo tempo, sentiam que o nível de exigência por parte da 

universidade apresentava um obstáculo para que essas fossem satisfatoriamente 

sanadas.  

Outros, como Jorge, mencionam a dificuldade que tinham em acompanhar 

determinadas aulas e como isso influenciou sua percepção do todo: 

Eu consegui entender melhor a música de maneira geral: harmonia, tudo aquilo que 
eu já sabia, que vinha estudando, mas que...isso em alguns casos. Tinha outros cursos 
que [o professor] dando aula de harmonia era assustador. Não dava pra acompanhar 
direito. Ele não tinha muita paciência para professor. Algumas coisas [disciplinas] 
ficaram legais, algumas coisas...mais ou menos. Mas acho que isso é em qualquer 
lugar. Não sei. 
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Ulisses se lembra que  

A parte que fica do lado negativo da experiência toda foi, por exemplo, a parte de 
harmonia, essa parte mais técnica, de estética. Eram fraquíssimas. Eu só lembro dos 
métodos que a gente usava para tentar ludibriar as coisas e conseguir a uma nota 
final boa. 

Pedro encara a mesma questão pela ótica da instituição. 

Acho que os professores se viravam com o que a universidade dava ali né? E a 
qualidade dos alunos que entravam também. Entrava gente de tudo quanto é jeito 
então os primeiros anos de UNESP a maior parte dos professores tentava cobrir esse 
déficit pra chegar num meio termo que desse pra dar alguma coisa de interessante 
pra esse pessoal [que vinha de conservatórios] e ao mesmo tempo não abandonar o 
pessoal que não tem essa formação. Mas eu gosto do sistema acadêmico aqui do 
Brasil e acho que com isso a UNESP foi muito boa. O que eu acho que poderia ter 
sido muito melhor é exatamente o trabalho prático. Tocar mais, ter uma vivência 
mais próxima da real. 

5.3.2.2 Vivência Musical e sua ação sobre a Percepção do Curso 

A convergência de opiniões também parece estar relacionada com a 

extensão da vivência musical e, indiretamente, com a idade dos egressos. Os alunos 

que ingressaram com mais vivência musical, fruto de mais tempo de estudo e inserção 

profissional e, em geral, com mais idade, tiveram uma visão mais crítica do curso. 

Marcelo havia estudado pouco tempo de música antes de ingressar na 

universidade. Ele mesmo relaciona seu pouco tempo de estudo com sua impressão do 

curso. 

Eu acho que primeiro eu entrei na música de uma forma, do nada, muito repentina, 
como acontece com muitas pessoas. Então querendo ou não, mesmo que o nível não 
seja tão alto, você aprende um pouco do básico: você faz um contraponto, bate um 
tempo, coisas que você não fazia antes. 

Carla entrou na UNESP com 19 anos e afirma que  

Quando consegui passar já amei a faculdade. Fiz muitos amigos. Era muito bom. Foi 
minha vida. Melhor fase da minha vida eu acho. Tenho muita saudade daquela 
estrutura por mais que tivesse mil falhas, que tem em qualquer lugar. 

Tomás faz a mesma avaliação que Carla. Ele diz 

Eu acho que a UNESP me abriu a cabeça como nenhuma outra coisa na vida. Foram 
os anos mais felizes da minha vida. 
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Bernardo nos fornece um elo bastante interessante entre os diferentes 

níveis de preparo musical e como eles afetam a maneira em que o curso é visto. Ele se 

encontrava no quinto ano de bacharelado em composição e regência quando transferiu 

para a habilidade canto. Sua longa experiência na universidade ilustra a diferença entre 

os alunos que entraram mais jovens, inexperientes e com menos formação e aqueles 

que entraram com mais idade e vivência musical. Indagado se havia sentido uma 

diferença institucional quando passou da habilidade composição e regência para aquela 

de canto ele explica que 

A minha visão da instituição mudou com certeza. Eu entrei na UNESP [bacharelado 
em música - habilidade composição e regência] estudando música há pouco tempo 
vindo de uma cidade onde nada acontecia. Então entrei deslumbrado, achando tudo 
magnífico: nossa, que fantástico! Tem piano em todas as salas, lousas com 
pentagrama e tal. Tudo isso é maravilhoso. E aí via os meus colegas reclamando dos 
professores. Que besteira! Os professores são incríveis, não sei o que... Achava tudo 
ótimo. Só que quando eu entrei no curso de canto eu já tinha passado por um processo 
de amadurecimento e comecei a entender a universidade de outra maneira. Acho que 
entrei no curso de canto um pouco mais crítico já. Entendendo que não era tudo uma 
maravilha. E eu entrei já com o pé mais no chão, sem criar expectativas tão... sem 
perceber a coisa de uma maneira tão deslumbrada. 
Eu tenho a impressão de que o curso é muito tecnicista, ele é muito técnico. E aí 
acaba faltando espaço para a reflexão, pra pesquisa, pra desdobrar o pensamento. Em 
algumas aulas acontece? Acontece. Tem alguns professores que estimulam isso? 
Sim. Mas eu ainda acho que é muito pouco porque a universidade é um lugar de 
produzir conhecimento. E eu sentia que lá estava me formando tecnicamente, não 
como pensador. (itálico nosso) 

Paulo ingressou com 27 anos vindo de outra IES e já trabalhando 

profissionalmente em um dos coros do TMSP. Ele foi o único entrevistado que 

inequivocadamente achou o curso absolutamente ineficaz.  

Olha, eu sou muito suspeito porque eu detestei. Detestei! A única coisa que eu posso 
garantir que...como eu entrei no segundo período eu perdi a melhor coisa que era 
aula de história da música. Então perdi essa parte. E no segundo ano de história a 
gente não teve. Não tinha professor. Entraram três professores diferentes, sempre 
começavam do início e não terminavam. Tanto que a turma toda ficou com 10. A 
única coisa que posso dizer que aprendi na UNESP foi harmonia.  

Indagado porque continuou no curso mesmo não tendo necessidade do 

diploma ele responde:  

Mas eu queria o diploma, queria o título. Fui até o final. Eu até queria fazer uma pós-
graduação, mas depois da experiência da UNESP não deu. Não sei...aqui no Brasil 
você entra na universidade e parece que nunca estudou canto, você começa a cantar 
do zero outra vez. Não existe uma coisa de curso superior de canto. Tanto é que as 
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matérias, mesmo harmonia, que eram dadas na UNESP eram exatamente iguais às 
da Escola Municipal de Música. Então assim: se você passava pela Escola Municipal 
e você entrava na UNESP você fazia exatamente de novo as mesmas disciplinas. 
(itálico nosso) 

Nos trechos em itálico das entrevistas citadas acima encontramos, mais 

uma vez, a constatação daquilo que identificamos no capítulo 1 como o dilema da 

música na universidade: qual o objetivo do ensino superior de música no país? Nos 

parece claro que quem entra no bacharelado com a experiência dos alunos supracitados 

espera encontrar um ambiente mais desafiador. Mas como equilibrar isso com a 

realidade do ensino musical no país e com a especificidade necessária para um ensino 

superior de música de qualidade? 

Outro egresso que iniciou seus estudos com maior experiência foi Murilo. 

Ele também havia cursado parte do curso de composição e regência na UNESP e já 

tinha experiência como professor de canto popular há alguns anos. Ele considera que 

a “UNESP que eu estudei era uma grande escola. De música, e de canto também.” No 

entanto ele qualifica essa visão de maneira bastante realista, afirmando que   

Estar lá [UNESP] é você estar em um lugar e aproveitar o máximo daquilo que 
existe, né? Mas não contando que aquela instituição vai ser organizada da melhor 
maneira possível para que você consiga chegar no seu objetivo. Não é uma escola 
nesse sentido. 

Importante salientar que tanto Rodrigo quanto Murilo foram os únicos 

entrevistados que apresentaram objetivos, e discursos, mais próximos do campo 

acadêmico. Coincidentemente ambos já haviam cursado parte do curso de composição 

e regência e já cogitavam atuar dentro desse campo. Murilo nunca se interessou em 

seguir uma carreira de cantor profissional. Ele disse que uma vez no curso  

Eu fui estudar, fui me dedicar, conhecer a voz, melhorar minha técnica, melhorar a 
performance, conhecer repertório. Fiz bastante música contemporânea, música de 
câmara, fiz repertorio operístico. Só não me envolvi com o desenvolvimento 
profissional disso. Não era o que eu queria fazer. Tava preocupado em pesquisar 
mesmo. 

Bernardo, além de mencionar frases como: “a universidade é um lugar de 

produzir conhecimento. E eu sentia que lá estava me formando tecnicamente, não como 

pensador,” bastante específicas do campo acadêmico, menciona ter assistido aulas em 

disciplinas de outros cursos e ter achado essa experiência bastante reveladora. Ele diz: 
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Puts! Tinha tanto mais espaço para se questionar, pra refletir, pra pensar. A música 
também poderia ter esse espaço né? Na UNESP, claro, tive aula de estética, que teve 
um pouco esse espaço. Um pouco na aula de história de música brasileira. Mas podia 
ter muito mais. Eu acho que eu comecei a perceber que outros cursos tinham essa 
possibilidade e o nosso não. Nosso curso acabou ficando quase um conservatório e 
aí esse espaço que seria mais o papel da universidade acaba ficando de lado né?  

Mas, como vimos anteriormente, a maioria dos alunos ingressantes no 

curso de canto tinha como objetivo serem cantores solistas, não acadêmicos. Mas se a 

universidade de alguma maneira deixava de atender às questões de alunos mais 

interessados no campo acadêmico, de que maneira ela era percebida por aqueles mais 

interessados na prática musical? 

Se contrastarmos os dois depoimentos acima com o de Jorge, a seguir, 

revelamos, de maneira bastante contundente, a falta de clareza dos objetivos do ensino 

terciário de música vocal na UNESP. Jorge afirma que 

Uma das grandes críticas que eu faço com relação à UNESP é de ser muito voltada 
ao mundo acadêmico. Não tem relação direta com o mundo do trabalho. A UNESP 
tem um curso paralelo, um Instituto de Arte. A gente tem teatro e música, mas tem 
um ranço terrível, integração zero. (itálico nosso) 

Podemos ver que o bacharelado em canto consegue suscitar visões 

diametricamente opostas dos egressos, inclusive entre aqueles que o cursaram em 

épocas próximas, caso dos alunos citados acima. Assim, a maneira que o curso de 

bacharelado é estruturado parece frustrar gregos e troianos em partes iguais: ao mesmo 

tempo em que as questões básicas referentes ao fazer musical ficam aquém do que os 

alunos interessados em uma carreira profissional desejam, a universidade também 

parece não atender às necessidades dos alunos interessados em um desenvolvimento 

intelectual mais direcionado ao campo acadêmico. Essa dicotomia parece ser parte 

intrínseca e constitutiva do campo híbrido criado pela música dentro da universidade.  

Tiago tece um comentário que explica, à sua maneira, o que acontece com 

a maioria dos alunos de canto.  

Eu adorava o ambiente acadêmico da UNESP. Isso foi uma marca muito boa. Porque 
normalmente as pessoas não gostam do sistema, só gostam da performance. Acho 
que tem isso. Claro, eu gostava muito da performance, era minha prioridade, mas eu 
gostava muito do que era sistemático, do que era acadêmico. Eu gostava muito.  

Se o objetivo do curso é “formar cantores profissionais através de uma 

formação profissional” isso indica aos ingressantes que essa formação será direcionada 
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ao músico prático que o mercado necessita. Evidente que um músico capaz de refletir 

de maneira profunda sobre sua própria prática é de importância fundamental para a 

qualidade da música sendo feita, mas é precisamente nesse ponto que desejo e realidade 

colidem.   

A atual página da graduação em música da UNESP elabora o seguinte 

objetivo para os alunos de bacharelado: 

Embora trabalhem no mesmo universo, os cursos de Licenciatura e 
Bacharelado em Música apresentam características bastante diferentes [...]. 
[…] os cursos de Bacharelado em Música (habilitações: canto, composição, 
regência e instrumento) tem como objetivo formar artistas. No primeiro 
caso, a ênfase é dada à prática de estudos multidisciplinares e à formação 
de repertório que contemple culturas locais. 
O objetivo é despertar nos alunos um interesse que vá além da prática 
musical tradicional. Soma-se ao perfil do educador o de músico e o de 
agente cultural. Espera-se que o licenciado seja capaz de elaborar e 
implantar projetos de ensino da música e de fomentar o desenvolvimento 
do potencial musical, por meio da docência ou de projetos sociais. O 
mercado absorverá mais facilmente o licenciado apto a criar materiais 
didáticos, realizar pesquisas e propor alternativas para a prática musical em 
regiões carentes. Para tanto, a formação deste educador contempla 
disciplinas que darão suporte multidisciplinar ao futuro profissional. O 
curso de Música forma profissionais para atuar em três grandes áreas. 
A primeira, chamada de Performance, é voltada para a formação de músicos 
instrumentistas, regentes e cantores. A segunda está ligada à atividade 
didática e forma professores de Instrumento, Canto, Canto Coral, Teoria e 
Estruturação Musical para atuarem em conservatórios, escolas 
especializadas de música e projetos sociais. A terceira instrui o estudante a 
atuar no mercado artístico/cultural e na mídia em geral como compositor e 
arranjador. Após o término do bacharelado, o aluno estará apto, se desejar, 
a fazer também a licenciatura em Musica, através do aproveitamento de 
créditos comuns. (itálico nosso) 

Uma leitura dos objetivos estabelecidos pela própria instituição com 

respeito ao curso de bacharelado, a meu ver, já indica a presença de objetivos genéricos 

a respeito do programa. Fala-se sobre performance, a formação de músicos cantores. 

Mas, ao mesmo tempo, menciona-se que o objetivo do curso é formar artistas. Assim 

listados, parecem-nos objetivos sequenciais que requerem, acima de tudo, tempo. Nem 

todo músico é artista, mas todo artista necessariamente deve ser músico (dentro do 

campo musical).  

A palavra “artista” é carregada de subjetivismo e aberta a diferentes 

interpretações. O artista é capaz de sublimar sua arte, de transcender o seu meio. No 

entanto isso só é possível depois que o artista domina por completo os aspectos técnicos 
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e comunicativos inerentes a sua arte. Assim o objetivo do bacharelado deveria ser, mais 

realisticamente, formar músicos que porventura se tornarão artistas. 

Indagamos aos egressos o que achavam do objetivo proposto pela UNESP 

como sendo o objetivo do curso de bacharelado. Todos foram categóricos em afirmar 

as necessidades para a constituição de um artista vão muito além daquilo que o curso 

oferece. Os alunos são capazes de analisar sua experiência à luz do objetivo formulado 

pela instituição.  

Ulisses riu quando perguntado sobre isso.  

Pra mim isso é muito vago. O que é ser artista? Não significa muita coisa. Pra você 
estar no palco e ser um artista, ou chegar ao status de artista, você precisa de 
ferramentas técnicas, você precisa sentar e aprender o ofício e se instrumentalizar 
para daí fazer o artístico acontecer no palco. Você tem que se utilizar de todas as 
ferramentas que você treinou, que você praticou, que você agregou a seu corpo, à 
sua voz, à sua dicção. Mas eu acho que se você entra no palco como: hoje eu vou 
fazer arte, esquece! 

Bernardo acredita que houve pouca oportunidade para reflexão para poder 

se tornar um artista. 

Sem desmerecer a formação que eu tive, que muita coisa eu aprendi lá. Mas acho 
que entra aquela questão: se o ensino é técnico você forma um técnico, um 
executante, não exatamente um artista. O artista precisa ter mais reflexão, pensar 
sobre seu oficio, saber o que é ser um artista, o que é fazer música.  

Pedro acha que no máximo “dá pra você criar bases, mas mesmo na melhor 

universidade do mundo, mais perfeito, o melhor de todos os mundos, é impossível você 

criar um artista em quatro anos.” Rodrigo também tem a mesma opinião: “acho um 

objetivo bastante ousado. Longe de defender a ideia de dom, talento e coisas assim, 

mas eu acho que de fato não vai formar um artista.” 

O que queremos mostrar é que o objetivo do curso de bacharelado nos 

parece sofrer de uma dualidade de difícil resolução em sua origem. Vimos indícios 

claros disso nas entrevistas. Assim, conseguimos visualizar nos indivíduos o embate 

entre campos diferentes abrigados dentro de uma mesma instituição. Para justificar sua 

presença dentro da universidade a área da prática musical teve que se modificar e 

adaptar (lembremos do discurso do ...na pg...) para um modelo que, ao menos na 

UNESP, parece ter criado insatisfações de maneira bastante consistente.  

Por isso em países europeus, como vimos, pesquisa e prática musicais são 

abrigadas em instituições diferentes com objetivos claros e grade curricular específica. 
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Nos EUA esse problema foi contornado através da criação de um programa para os 

instrumentistas e cantores resultando em uma titulação específica de Doctor in Music 

(Doutor em Música), cuja filosofia é um contínuo e crescente aprofundamento na 

própria performance à medida que os alunos decidem pela pós-graduação, tanto no latu 

quanto no stricto sensu.  

5.3.2.3 Prática 

“A única necessidade será de contratar, numa primeira etapa, um 
profissional especializado em canto.” (UNESP, 321/85 fl. 03, 1985) 

A frase acima, escrita no longínquo ano de 1985, fazia parte de um 

arrazoado bastante sensato para que a habilidade canto fosse incluída dentro do curso 

de bacharelado em música na UNESP. No entanto, como vimos no capítulo 2, o 

desenvolvimento profissional da área elevou as expectativas sobre as habilidades 

esperadas de um cantor lírico. Com isso “um profissional especializado em canto” não 

seria mais suficiente para cobrir todas as necessidades de um cantor profissional no 

mundo de hoje. De que outras maneiras a universidade estruturou o curso de canto para 

atender as demandas profissionais e expectativas dos alunos ingressantes? 

A disciplina “dicção,” como vimos pelos comentários na p. 215 parece ter 

sido uma unanimidade entre os egressos. O ensino metodológico da fonética e dicção 

das línguas, inclusive o português, foi um avanço para o ensino do canto no país. A 

UNESP foi pioneira em utilizar o Alfabeto Fonético Internacional (AFI) de maneira 

consistente e como uma ferramenta indispensável para a preparação do cantor.  

Jorge, que já havia cursado alguns anos de uma faculdade particular de 

música antes de ingressar na UNESP em 2002, lembra que “na outra universidade não 

tinha essas coisas que a UNESP depois me deu, como dicção.” Foi a mesma 

experiência de Helena que, vindo do sul do país e ingressado na UNESP em 2002, disse 

que “aula de dicção era uma coisa que eu não sabia o que era.” 

Embora nos primeiros anos do curso a disciplina tenha sido ministrada de 

maneira um pouco irregular ela gradualmente se estruturou e se tornou uma das 

matérias mais memoráveis e úteis da grade curricular do bacharelado em canto de 

acordo com os egressos. 

Carla fala que  
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Dicção foi uma das melhores coisas inventadas na vida na UNESP. Hoje eu sei ler 
qualquer texto em francês, italiano ou alemão. Posso não entender uma palavra, mas 
a dicção que a [professora] dava era uma coisa incrível. Tive dois anos seguidos com 
ela.  

Tomás teve aula de dicção com um professor diferente que Carla teve, mas 

lembra que “a aula era muito boa, mas ele [o professor] era bem estressado.”  

Ulisses, que hoje canta profissionalmente na Alemanha, relata que essa 

aula foi, e continua sendo, fundamental para sua carreira como solista:  

A parte de dicção eu carrego comigo até hoje. Tanto que minha última produção no 
teatro em Trier [cidade no interior da Alemanha] foi Eugene Onegin [ópera de P.I. 
Tchaikovsky], que nós fizemos em russo. Eu era o único do elenco que tinha a 
partitura completa em cirílico e AFI. O primeiro contato que eu tive com AFI foi 
com a [professora] nesses anos de universidade. 

Raquel se lembra “que dicção 1 e 2 com a [professora] foi fantástica. Com 

o outro professor já não foi tão bom assim. Pra mim tá muito ligado ao professor.” 

O fato de dicção estar diretamente relacionada à prática do canto sem 

dúvida é um dos fatores que a tornam popular entre os egressos. Aqui está uma 

disciplina que trabalha em cima de questões diretamente ligadas ao canto e, portanto, 

ao universo do “fazer musical”, objetivo principal dos alunos. Há uma sensação de 

“utilidade” entre o aspecto teórico do ensino metodológico da dicção e sua aplicação 

no canto. Dessa maneira os alunos entendem que existe uma razão objetiva para a 

disciplina que justifica seu embasamento teórico.  

Um dos comentários no questionário refere-se à dicção como “uma 

disciplina híbrida, entre teoria e prática.” Esse comentário é bastante interessante 

porque ilustra, de maneira velada, a relação dos cantores em geral com o restante das 

disciplinas da grade curricular: se a teoria se desdobra na prática ela é vista como útil, 

caso contrário ela se torna apenas uma disciplina sem relação direta com o fazer 

musical. Isso nos diz muito sobre como música tem sido ensinada historicamente, visto 

que essa divisão entre os núcleos (para usar o termo adotado pela UNESP) existe há 

séculos. A divisão entre as matérias teóricas, históricas e práticas leva os alunos a 

compartimentalizar aprendizados ao invés de integrá-los. 

As aulas de música de câmara, onde a prática musical é o objetivo central, 

também foi tema bastante comentado nas entrevistas. O nome do professor Peter 

Dauelsberg foi mencionado inúmeras vezes pelos alunos que tiveram a oportunidade 
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de trabalhar com ele. Conhecido pela rígida disciplina musical e linguagem objetiva o 

professor era capaz de elicitar admiração e medo em iguais proporções.  

De sólida formação musical o professor era um admirador e conhecedor do 

Lieder (canção erudita alemã) e foi um grande proponente do seu estudo dentro da 

UNESP.   

Suas aulas eram conhecidas pelo potencial em fazer alunos chorarem, de 

raiva ou frustração. Cláudia lembra que 

Ele me maltratou muito e depois me explicou porque ele me maltratava. Ele me fez 
cantar chorando! Eu tava: ele não entende que a gente não tem condição, eu não 
tenho condição. A gente [os alunos] tinham que trazer isso [formação musical] da 
infância. Mas ele era um professor bom, que eu achava bom. 

Tiago também se lembra vividamente das aulas com o prof. Dauelsberg. 

Ele diz que 

Em uma das aulas com ele, que eu não consegui falar uma frase, eu saí de lá tão 
irritado! Tava meio chorando. Falei pra [minha professora]: se eu voltar lá vou dar 
um soco nele. Ela falou: você vai voltar. Ele tá fazendo isso porque ele gosta de você. 
Ele acha que você pode atender o que ele quer. Aquilo digeriu e aí que eu comecei a 
entendê-lo, a entrar nesse lugar que ele queria sem discutir. 

É importante, no entanto, relatar que uma vez que o professor Dauelsberg 

se aposenta os comentários positivos sobre aulas de música de câmara se tornam mais 

raros e menos específicos.  

Alguns egressos viram na UNESP um campo aberto para a prática musical 

e dizem haverem tido inúmeras oportunidades de apresentações. Helena diz que 

A parte prática era muito mais valorizada comparada com o lugar de onde vim. A 
relação música, a relação fazer música, em grupo, com colegas, no corredor, no 
teatro da esquina, essa relação mais da música pela música e não da música pela 
utilidade em ganhar dinheiro, isso foi a grande contribuição que eu tenho da UNESP. 
Aquilo me encantou demais. As aulas permitiam você se relacionar com seus colegas 
para além da universidade e com projetos que visavam especificamente a prática e 
não só ganhar dinheiro.  

Vivian também se lembra de ter encontrado, e criado, várias oportunidades 

para se apresentar.  

O que me abriu muito a cabeça foi o espaço da prática. Foi o repertório que eu tinha 
que fazer de canto, a minha professora, as aulas de música de câmara, o espaço no 
coro de câmara que começou no ano que entrei. E aprendi muito porque eu tive muita 
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oportunidade pra cantar mesmo. Porque eu me joguei pra cantar na universidade eu 
tive muita oportunidade pra cantar mesmo. 

No entanto, outros alunos contrariam totalmente essa visão, alegando que 

a UNESP forneceu poucas oportunidades de apresentação. Luís confessa que se 

formou sem nunca ter feito o recital de formatura.  

Vou te falar uma coisa que você vai ficar boquiaberto: eu terminei a UNESP sem ter 
feito o meu recital de formatura cara! Minha professora eu acho que nem lembra que 
eu me formei sem ter feito o meu recital. Na parte da prática, como aluno de canto e 
trabalhar a parte de performance na universidade, eu acho que faltou um pouco.100 

Carla se lembra que “faltava muito isso: ir pro palco.” Bernardo tem 

recordação parecida 

O coro de câmara até apresentava bastante, mas isso [o coro] era uma coisa que eu 
era bem crítico na época. Eu me perguntava: por que na universidade não tem coisas 
acontecendo nesse sentido [óperas]? Eu achava que tinha que ser o papel da 
universidade também de providenciar esses espaços de experiência.  

Ana consegue explicar de maneira mais clara qual aspecto da prática ela 

sentiu falta. Ela lembra que teve muitas oportunidades de cantar nos anos de curso, 

tanto dentro da UNESP quanto fora. No entanto ela sentiu falta de diretrizes específicas 

sobre como se apresentar. 

eu cantei bastante, mas fui pouco orientada. Por exemplo: como é que você se 
comporta no palco? Se você está no palco como é que você se comporta fisicamente? 
O que você precisa fazer? Isso eu não aprendi. Isso tem que ter uma escola, tem que 
ter um curso. Aula de corpo, uma coisa específica para o cantor lírico. Tanto pra um 
concerto, quanto pra um coro e, principalmente, se você for fazer ópera. Você tem 
que ter ferramentas técnicas de corpo como você tem de canto.  

Assim, não é apenas a oportunidade de apresentação que parece ter sido 

necessariamente irregular para parte dos egressos, mas a falta de uma orientação 

específica para a apresentação: o que fazer no palco, como se comportar, como utilizar 

o corpo. São questões que geralmente não são ensinadas a não ser empiricamente: 

através da própria prática. Isso, no entanto, coloca os alunos em uma situação de 

impasse: se não existe a oportunidade constante de se praticar, não há como aprender. 

                                                
100 De acordo com o curriculo vigente na época o TCC era obrigatório para a conclusão do curso, mas o recital não.  
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Essa reclamação por parte dos egressos condiz com nossa experiência 

como docente universitário onde os alunos de canto são muito sedentos de orientação 

específica para questões corporais em situações de apresentação. A exposição do 

cantor no palco é diferente daquela de qualquer outro instrumentista pois não existe 

mediação alguma entre músico e plateia: o instrumento do cantor é o próprio corpo. 

Além de aprender a usá-lo como instrumento o cantor ainda precisa aprender a utilizá-

lo como parte intrínseca da apresentação. Muitas vezes o ensino da técnica de canto 

acaba por minimizar a importância de elementos não vocais da apresentação, causando 

uma falsa separação entre o canto e o corpo. 

Podemos, em vista disso, entender a frustração de Ulisses, que depois de 

terminar o curso de bacharelado em canto se inscreveu em um curso de teatro porque 

na UNESP “a parte de teatro era nula. Nunca conseguiram fazer uma conexão, ligação, 

entre o pessoal de canto com a turma de teatro.”  

Vimos como Bernardo também questionou a falta de treinamento teatral. 

Ele diz que durante seu curso de canto não entendia 

por que na universidade não tem gente montando ópera? Eu não sentia falta porque 
eu estava tendo essa experiência no NUO,101 mas nem todo mundo pode, tem horário 
de ensaio. Eu achava que tinha que ser o papel da universidade também de 
providenciar esses espaços de experiência.   

Por essa ótica a criação do NUO conseguiu, ainda que parcialmente, sanar 

uma deficiência do curso de canto. Os alunos que ingressavam no bacharelado não 

tinham experiência de palco. Essa lacuna começou finalmente a ser preenchida mais 

recentemente pela própria instituição com a melhor estruturação da disciplina chamada 

Ópera Studio, que não é obrigatória. Embora ela fizesse parte do currículo desde ... foi 

apenas a partir de ...que o atual professor desta disciplina a estruturou de maneira mais 

eficaz. 

Marcelo acredita que de tudo que estudou na UNESP o mais importante foi 

aquilo que aprendeu nesta disciplina. 

Eu resumo o que eu realmente aprendi e que me serve até hoje em dia foram as aulas 
com o [professor de] Ópera estúdio. Foi realmente onde a gente aprendeu o que fazer 
no palco, como era trabalhar com maestro, o que é um diretor de cena, como 
fazia...coisas muito básicas que o Abel, como regente, não diretor, ele conseguia 

                                                
101 NUO: Núcleo Universitário de Ópera é uma iniciativa que começou em 2003 como um projeto de extensão 
universitária a fim de promover oportunidades para jovens cantores universitários na cidade de São Paulo.  
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trazer para os alunos. Coisas mínimas, mas essenciais: usa essa mão no palco, 
quando vai entrar no palco faz assim, não olha para o chão, nessa parte faz isso. 
Coisas muito básicas que a gente não tinha e foi ele quem deu essa base para todo 
mundo. Era a matéria que realmente treinava...ensinava ser cantor. Pegar coisas de 
repertório e saber um pouco o que fazer. Se não tivesse essa aula acho que realmente 
iam sair pessoas sem nenhuma noção de palco, sem saber o que fazer. 

O projeto Fábrica de Ópera, desde 2013, monta títulos operísticos variados 

utilizando alunos e professores de diferentes cursos do Instituto de Artes da UNESP. 

Para os alunos de canto como um todo parecem ter sido as disciplinas práticas que 

essencialmente fizeram a diferença na sua trajetória profissional.  

Outro aspecto que nos pareceu importante avaliar com relação ao 

bacharelado em canto na UNESP, principalmente em se tratando de um curso 

direcionado à prática musical, foi entender o quanto ele ajudava os egressos a se 

familiarizar com o mercado da música e as possíveis áreas de atuação. Pensando nisso 

elaboramos a seguinte pergunta (Tabela 9): 

 
Tabela 9: o curso de bacharelado em canto ajudou a compreender ou explicitar as possíveis áreas 

de atuação profissional? (marque todas que considerar relevante) 

 
Fonte: questionário de elaboração própria. 

 

Alguns comentários nos ajudam a qualificar as respostas quantitativas 

acima: 

Muito pouco disso foi discutido 
 
Foi pouquíssimo esse preparo. Me atirei lá fora, mas me sentia despreparado. 
 
O contato com profissionais da área me deu referências sobre o mercado, mas não 
tive atividade curricular acadêmica formal.  
 
Eu entrei no curso já tendo passado por caminhos profissionais e semiprofissionais 
na área de canto-coral e sabia como era o mercado, pelo menos no Brasil. Não fomos 
preparados para audições, ou mesmo para atuação em ópera (aulas de atuação por 
exemplo, cenas de ópera). 
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Já vimos que alguns dos egressos eram contratados dos coros profissionais 

e semiprofissionais existentes em São Paulo o que, ao menos para esses egressos, os 

tornava cientes sobre o funcionamento do mercado. No entanto o que causou um certo 

estranhamento para alguns dos egressos foi a grande distância entre a formação e o 

mercado em si. Marcelo fala que  

a perspectiva no começo do curso de você cantar no TMSP era zero. A gente falava 
de tudo como se fosse uma coisa muito difícil que nunca fosse chega. Aqui [na 
Alemanha onde o aluno cursa o mestrado] o professor sempre passa concerto para o 
aluno, sempre te passa audição. Na UNESP não tinha isso, pelo menos não com 
relação aos professores de canto. O meio da universidade não tem essa ponte para o 
profissional. Os professores eram ativos artisticamente, mas não traziam isso para 
os alunos. (itálico nosso) 

Podemos observar que a maioria dos alunos (54%) não sentiu que o curso 

abordou questões específicas sobre o mercado profissional. No entanto, não podemos 

entender essa questão como exclusiva do bacharelado em canto nem exclusiva de 

instituições brasileiras. De acordo com Bardagi e Hutz (2012) 

A avaliação de que a universidade não prepara para a inserção, não oferece 
informações realistas sobre o mercado e não propicia experiências 
realmente relevantes para o desenvolvimento de competências de trabalho 
é frequente nos estudos (GONDIM, 2002; PITCHER & PURCELL, 1998; 
TEIXEIRA & GOMES, 2004) (BARDAGI e HUTZ, 2012, p. 186) 

Miksza e Hime (2015) também encontraram um certo nível de insatisfação 

dos egressos de cursos de bacharelado em música nos EUA referente à atuação das 

instituições quanto à criação de redes de contato entre alunos e o mundo profissional e 

serviços de assessoria de carreira.102  

A realidade do mercado capitalista atual é que ele tende a concentrar 

poderes em um número limitado de instituições e as oportunidades que transitam de 

maneira paralela, fora do mainstream, tendem a encontrar barreiras econômicas 

difíceis de serem transpostas. Assim a universidade, no caso da música e das artes em 

geral, deve ser vista também como uma instituição artística cujos objetivos devem ser 

mais direcionados para uma transição mais eficaz ao mercado. 

                                                
102 relatively low levels of satisfaction were reported for issues such as networking opportunities and career advising 
services. 
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5.4 Depois da UNESP 

Em vista das informações acima, os egressos do curso de canto da UNESP 

se mostraram bastante hábeis com relação a assegurarem um emprego antes da 

conclusão do curso. De acordo com a figura abaixo (Gráfico 19), 65% dos egressos 

estavam empregados antes de concluir o ensino superior. 

 
Gráfico 19: Quanto tempo levou entre completar o bacharelado e conseguir o primeiro emprego? 

 
Fonte: questionário de elaboração própria 

 

Mesmo que alguns egressos já estivessem ativos no mercado de trabalho 

ao ingressarem no curso de canto, como já mencionamos, os números para os egressos 

que asseguraram emprego em até um ano depois do final do curso chega a 85%, o que 

é uma taxa bastante elevada.  

É difícil estabelecer comparações desta natureza com outras profissões 

devido a profunda diferença entre mercados específicos, tão afetados pelas mudanças 

no quadro econômico-social do país no decorrer dos anos. No entanto, o questionário 
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do programa SNAAP, de onde essa pergunta foi modelada, nos fornece, no Quadro 7, 

dados semelhantes para os EUA: 

 
Quadro 7: quanto tempo passou entre terminar o curso e conseguir o primeiro emprego? 

Empregado antes de terminar o curso 33% 
Menos de 4 meses 22,1% 
Entre 4 meses e 1 ano 8,9% 
Mais de 1 ano 3,3% 
Continuaram estudando 30,7% 
Não procuraram emprego 2% 
Fonte: elaboração própria com dados de Miksza e Hime, 2015, p. 180. 

 

É importante apontar que a tabela de Miksza e Hime foi elaborada a partir 

de informações coletadas para várias instituições pós-secundárias e para diferentes 

habilidades do bacharelado em música, não apenas para a habilidade canto. Tendo feito 

essa observação, podemos ver algumas similaridades entre os números das duas tabelas 

acima. 

Assim como no caso da UNESP, a maior parte dos egressos dos cursos de 

bacharelado em música nos EUA consegue emprego antes de haver terminado o curso, 

embora não em número tão elevado.  Além disso, podemos observar que existe um 

padrão similar na diminuição de empregabilidade baseadas no período de tempo de 

término do curso. A maior concentração de contratações para ambos os gráficos vai até 

o período de um ano após o término do curso. Isso sugere que o campo da música tem 

funcionamento semelhante em localizações geográficas diferentes, da mesma maneira 

que o ensino musical também tem semelhanças.  

A grande diferença entre as informações apresentadas acima está reservada 

para a porcentagem de alunos que escolhem continuar estudando imediatamente após 

a graduação. Enquanto para os egressos de canto da UNESP esse número chega a 

pouco mais de 5%, para os egressos de música nos EUA ele é superior a 30%. Assim, 

a relação entre o bacharelado e pós-graduação é de continuidade, não de rompimento.  

De acordo com Brian Zeger, o mestrado, no caso específico dos cantores, 

deve ser visto como um aprofundamento dos estudos realizados na graduação. Existe, 

portanto, uma continuidade entre o ensino terciário e a pós-graduação que agrega, não 

apenas um título universitário, mas também ferramentas cada vez mais específicas, 

necessárias para um melhor posicionamento dentro do campo musical. O diretor do 

programa vocal da Juilliard acredita que  
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[...] a regra nos EUA é um bacharelado, um mestrado e depois os cantores 
tentam um programa de jovens artistas em algum teatro. Nós vemos o 
mestrado como um aprofundamento do treinamento: treinamento vocal 
muito sério, muito estudo das línguas assim como teatro. Eles [os alunos] 
tem muito treinamento como atores e, em geral, quando acabam o mestrado, 
estão prontos para o mundo profissional ou para um programa de “jovens 
artistas” em um teatro importante.103  

Os egressos de canto da UNESP eventualmente também seguiram para a 

pós-graduação, mas o espaço de tempo entre o ensino terciário e a pós-graduação tende 

a ser um pouco mais longo. O quadro abaixo (Quadro 8) nos mostra como os egressos 

da nossa pesquisa responderam à pergunta:  

 
Quadro 8: você cursou pós-graduação (mestrado ou equivalente) após o bacharelado? 

Sim 57,5% 
Não 42,5% 

Fonte: questionário de elaboração própria 
 

Desse total de egressos, 78% (25 respondentes do questionário) fizeram 

uma pós-graduação em música. Podemos ver que o tempo entre o bacharelado e a pós 

foi bastante variado. (Gráfico 20). 

                                                
103 I would say the standard rule in America is undergraduate, a masters and then a young artist program. We see 
the master program as deepening the training. It`s very serious vocal training. A lot of language, very serious acting 
course as well. They have to do a lot of acting and generally when they come out of the master’s program they are 
either ready for professional work or ready to go to a major house young artist program.  
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Gráfico 20: Quanto tempo passou entre o término do bacharelado e o início da pós-graduação? 

 
Fonte: questionário de elaboração própria 

 

Isso nos leva a acreditar que a pós-graduação, para a maior parte dos 

egressos, é fruto de um processo posterior à tentativa de posicionamento no campo da 

música. Dependendo da experiência dos egressos no campo, eles, então, analisam a 

necessidade de um preparo mais específico, ou diferente, daquele que tiveram (Tabela 

10).  

 
Tabela 10: Por que seguiu sua formação musical através da pós-graduação? (marque todas que 

considerar relevante) 

 
Fonte: questionário de elaboração própria 

 

Os dados indicam que a razão mais citada para cursar a pós-graduação é 

para dar continuidade aos estudos práticos que, como sabemos, não são contemplados 
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diretamente no mestrado e doutorado no país.104 De acordo com Brian Zeger, essa é 

uma diferença fundamental entre a educação superior de música nos EUA e no Brasil. 

Nos EUA o cantor recém-formado se aventura no mundo profissional apenas após o 

mestrado, voltando para o doutorado se sua carreira como músico prático não se 

desenvolve de maneira financeiramente viável. Ele diz: 

Eu acho que os alunos terminam o mestrado com 24 ou 25 anos e começam 
a fazer audições e tentam se estabelecer na profissão. Nos próximos 3 a 5 
anos se nada acontecer é aí que começam a pensar em fazer um doutorado. 
É difícil conseguir um emprego nos EUA sem um doutorado a não ser que 
você tenha tido uma grande carreira como cantor. Mas geralmente os 
cantores não pensam em lecionar até chegarem aos 30 anos de idade, se não 
conseguiram se firmar na carreira. Às vezes a vida muda, você tem filhos, 
responsabilidades. 105 

Podemos ainda averiguar que o primeiro emprego dos egressos do curso 

de canto foi qualificado como insatisfatório (“não era o emprego que eu queria” e 

“longe de ser o emprego que eu queria”) por 35% dos egressos, e considerado ideal 

(“exatamente o que eu queria”) por apenas 10% dos ex-alunos (Gráfico 21). 

 

                                                
104 Mesmo o mestrado profissional, recém adotado por algumas IES, não contemplam em toda sua abrangência o 
aprofundamento metódico de questões puramente práticas. Maior exemplo disso é que aulas individuais de 
instrumento não são contempladas nesses programas.  
105 I think students get out of a masters when they are 24, 25 and start doing auditions and establishing themselves 
in the profession. In the next 3 to 5 years if that doesn’t work out that’s when they think about DMAs.Iits hard to 
get a job as a voice teacher in America without a DMA unless you have had a major performing career. But 
generally, singers don’t start thinking about teaching until they are in their 30s. if their career has not happened. 
Sometimes life just changes for you. You have kids, responsabilities. 
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Gráfico 21: Qual a relação entre o seu primeiro emprego e aquele que você queria/imaginava ao 
ingressar no bacharelado em canto? 

 
Fonte: questionário de elaboração própria 

 

Mais uma vez podemos utilizar a pesquisa de Miksza e Hime (2015) para 

entender um pouco o comportamento do mercado da música erudita. De acordo com 

os pesquisadores norte-americanos, os egressos dos cursos de bacharelado nos EUA 

têm a seguinte percepção sobre seu primeiro emprego em relação àquele que queriam: 

 
Quadro 9: : qual a relação entre o seu PRIMEIRO emprego e aquele que você queria? 

Nem um pouco o emprego que eu queria 15,8% 
Não muito próximo do que queria 14,3% 
Próximo do que queria 20,8% 
Muito próximo do que queria 24,5% 
Exatamente o que queria 24,5% 
Fonte: quadro de elaboração própria com dados de Miksza e Hime, 
2015, p. 180 

 

Existem algumas similaridades entre os números, com uma significativa 

diferença: a porcentagem de egressos que achou, no primeiro emprego, “exatamente o 

que queria” é consideravelmente maior para os egressos norte-americanos. Vários 
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fatores podem influenciar esse número, entre os quais o tamanho do mercado seria, 

sem dúvida, um fator diferencial muito grande.  

Nem sempre o primeiro emprego logo após o fim do curso será o único 

emprego do egresso ao longo de sua trajetória. Na música, dada a natureza bastante 

incerta e flexível do mercado, como vimos, a possibilidade de mudança é grande. Por 

isso incluímos a pergunta abaixo (Gráfico 22):  

 
Gráfico 22: qual a relação entre o seu ATUAL emprego e aquele que você queria/imaginava ao 

ingressar no bacharelado em canto? 

 
Fonte: questionário de elaboração própria 

 

Observamos que, passado algum tempo entre o primeiro e atual emprego, 

os níveis de satisfação parecem ter diminuído para a maior parte dos respondentes. 

Mais uma vez isso pode estar relacionado a particularidades do mercado que 

impossibilitam a manutenção de posições mais bem avaliadas no campo da música.  

Independente da compatibilidade entre o emprego desejado e o emprego 

atual podemos ver que, para 82% dos egressos, a sua atividade profissional/financeira 

pós-universitária se desenvolveu na área da música (Gráfico 23). 
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Gráfico 23: Após a conclusão do bacharelado sua vida profissional/financeira se desenvolveu 
exclusivamente na área de música? 

 
Fonte: questionário de elaboração própria. 

 

Mesmo com eventuais mudanças de empregos e enfoque profissional, os 

egressos de canto da UNESP conseguiram, em sua grande maioria, permanecer 

profissionalmente ativos na área da música. Evidente que alguns egressos mais 

recentes ainda estão tentando se posicionar no campo, alguns ainda estudando para esse 

fim, mas o que é interessante observar é que a maioria dos egressos fez da música sua 

atividade remunerada principal.  

Assim, talvez, podemos compreender que, embora áreas mais específicas 

do curso de canto da UNESP tenham sido passíveis de críticas, algumas até severas, 

vemos na tabela abaixo (Tabela 11), que a maioria dos egressos (60%) tem uma opinião 

“boa” ou “muito boa” com relação à qualidade da formação recebida na UNESP.  

 
Tabela 11:  Na sua percepção, ao obter o diploma de bacharelado em canto, como você se sentiu 

com relação a qualidade de sua formação? 

Fonte: questionário de elaboração própria 

 

A elevada porcentagem de alunos empregados em até um ano depois do 

fim do curso, aliado à absoluta preponderância da carreira profissional dos egressos se 

desenvolver exclusivamente no campo da música, são fortes indicadores de que o curso 

de canto da UNESP efetivamente produz profissionais que acabam por encontrar 
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posicionamento dentro do campo da música. Assim, para a maior parte dos egressos, 

as críticas que pudemos constatar não foram suficientes para detrair da qualidade da 

educação universitária como um todo.  

Diferentemente do que uma grande parte da literatura sobre músicos 

profissionais nos diz a respeito da necessidade de desempenhar vários papéis para 

sobreviver, podemos ver que a maioria (60%) dos respondentes do questionário alegam 

que, atualmente, tem apenas um emprego. (Gráfico 24) 

 
Gráfico 24: ATUALMENTE você tem quantos empregos? 

 
Fonte: questionário de elaboração própria 

 

E, levando em consideração a fragilização do mercado cultural nos anos 

mais recentes do país, o que significa menores chances de renda, é surpreendente que 

uma grande parcela (48%) dos profissionais formados em canto na UNESP tenha renda 

acima de seis salários mínimos, com 17% desses ganhando acima de dez salários 

mínimos (Gráfico 25). Como vimos no capítulo 4, é possível que o segundo, e demais, 

empregos sejam de natureza informal e/ou esporádica, mas, sem dúvida, ajudam a 

compor a remuneração mensal desses profissionais.  
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Gráfico 25: Sua renda mensal é aproximadamente em torno de: 

 
Fonte: questionário de elaboração própria 

 

De acordo com dados do IBGE (2018, p. 4), o rendimento médio mensal 

do trabalhador brasileiro em 2016 foi de 2,5 salários mínimos (R$2.223), embora, para 

o mesmo ano, metade dos trabalhadores brasileiros tenham ganho R$ 754, menos que 

um salário mínimo. 106  No estado de São Paulo, o salário médio mensal dos 

trabalhadores formais em 2016 foi de 4,2 salários mínimos (R$3.696) (IBGE, 2017, 

on-line). 

Como exposto no capítulo 4, o dinâmico mercado de trabalho (para padrões 

brasileiros) no campo da música em São Paulo parece ter sido capaz de absorver a 

maioria dos egressos respondentes (Gráfico 26). Os números nos mostram que os 

egressos de canto formados pela UNESP, em sua maioria, ganham acima da média da 

capital paulista. Também chama a atenção que 27% dos egressos encontram-se fora do 

país. Para a maioria desses sair do país foi uma maneira de buscar possibilidades de 

estudo dentro da prática musical. 

 

                                                
106 O salário mínimo em 2016 era R$ 880 (IBGE, 2017). 
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Gráfico 26: Residência atual 

 
Fonte: questionário de elaboração própria 

 

Os números referentes à renda mensal nos dão margem para vislumbrar 

que, mesmo que o campo da música seja de acesso mais poroso e menos dependente 

de títulos e diplomas que profissões mais tradicionais e reguladas, a remuneração ainda 

parece estar ligada ao nível de escolaridade. De acordo com dados do IBGE (2018, p. 

5) os trabalhadores com ensino superior completo ganharam, em média, mais de seis 

vezes que aqueles sem instrução: em torno de cinco mil reais. Esse salário engloba uma 

grande parte dos egressos do curso de canto. Para termos comprovação definitiva, o 

agrupamento por renda mensal teria que ter sido feito de maneira distinta daquele feito 

para essa pesquisa. Entretanto, a porcentagem significativa de egressos (40%) que 

ganham entre três e seis salários mínimos nos dá segurança para afirmar que a maioria 

dos egressos do curso de canto também confirmaria a tendência de que o ensino 

superior completo é um fator indicativo de renda.  

A tabela abaixo (Tabela 12) nos ajuda a visualizar a atuação profissional 

dos respondentes na atualidade. Podemos reparar que o emprego de coralista é o mais 

disseminado entre os egressos (25,5%), seguido pelos solistas autônomos (14,5%) e 

professores de música (5,5%). Podemos ver, então, que 40% dos egressos (coralistas e 

solistas) desempenham funções diretamente relacionadas ao campo do “fazer” musical 

São	Paulo,	
capital			33

60%Outras	Cidades.		
7

13%

Estrangeiro			15
27%



242 

e que, portanto, estão inseridos diretamente dentro do mercado para o qual o 

bacharelado os preparou.107 

 
Tabela 12: Qual das opções seguintes você considera seu ATUAL emprego principal? 

 
Fonte: questionário de elaboração própria 

 

Entre a opção “outros”, que contabiliza 27% dos egressos, vemos uma 

grande variedade de atuações profissionais. Encontramos aqui os egressos que 

abandonaram ou nunca realmente perseguiram uma carreira em música. Mas também 

encontramos aqueles egressos que são essencialmente polivalentes e atuam em várias 

áreas da música, mas, principalmente, como professores e cantores eventuais. Talvez 

esses egressos ainda não tenham encontrado um posicionamento estável dentro do 

campo da música que lhes permita afirmar, de maneira categórica, que possuem uma 

carreira principal ou, ainda, que seja difícil afirmar ter apenas um emprego quando a 

polivalência dentro da música torna o desenvolvimento de carreiras paralelas quase 

uma inevitabilidade. 

Aqui nos parece relevante relatar a atual ocupação dos egressos 

entrevistados para a parte qualitativa desta pesquisa. A tabela a seguir (Tabela 13) nos 

ajuda a visualizar os diferentes posicionamentos dentro do campo da música para 

aqueles que ali permanecem; e revela o que fazem alguns dos egressos que escolheram 

                                                
107 Além disso esses egressos estão inseridos dentro daquilo que nesta tese chamamos de mercado principal, 
confirmando a compatibilidade entre o curso e mercado.  
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mudar de campo. Podemos observar a grande diversidade de atuação entre os 

entrevistados, com uma leve preponderância de coralistas e professores, ambas as 

profissões mais presentes na Tabela 12. Contamos com três egressos que se consideram 

atualmente solistas (15,5%), número também bastante próximo àquele apresentado na 

tabela anterior.  

 
Tabela 13: Atual ocupação dos egressos entrevistados 

Egresso Atividade Profissional Atual 
Ana  Coralista no TMSP 
Tiago  Administrador de igreja 
Cláudia  Coralista no TMSP 
Gilson  Professor do curso técnico de música em 

universidade federal e professor particular de 
canto 

Carla  Solista freelancer 
Raquel  Atualmente cursando mestrado no exterior em 

biologia  
Ulysses Solista freelancer, vivendo no exterior 
Bernardo Professor particular de canto 
Marcos  Regente de um dos coros mais antigos de São 

Paulo 
Pedro  Atualmente estudando direito 
Marcelo  Solista freelancer, vivendo no exterior 
Jorge  Empreendedor cultural e cantor freelancer 
Vivian  Empreendedora cultural 
Murilo  Professor em universidade pública 
Helena  Professora em conservatório de música 
Paulo  Coralista no TMSP 
Tomás  Coralista no TMSP 
Luís  Terminando doutorado em canto no exterior e 

cantor no coro profissional local 
Rodrigo  Professor de canto em faculdade particular 
Fonte: tabela de elaboração própria com dados fornecidos pelos entrevistados 

 

É interessante compararmos a Tabela 12 com os dados da última pergunta 

do questionário, que resultou no gráfico (Gráfico 27) abaixo: 
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Gráfico 27: Sua identidade profissional, independente do seu atual emprego, está mais fortemente 
identificada com qual das opções abaixo? 

 
Fonte: tabela de elaboração própria com dados fornecidos pelos entrevistados 
 

O que chamou a atenção neste último gráfico foi que, embora 40% dos 

egressos estejam trabalhando atualmente como cantores, 56% deles se identificam 

profissionalmente como tal. Ou seja: mesmo que o egresso não considere cantar como 

sua principal função, ele ainda se identifica como cantor. Não podemos ignorar que 

contamos com 5,5% de egressos que ainda estão estudando, o que tenderia a fortalecer 

essa identidade. Entretanto, se somarmos todos aqueles egressos que atuam como 

professores, independente do tipo de instituição, chegaremos a um total de 23,5% de 

professores. Esse número é muito próximo daqueles egressos que se identificam mais 

fortemente como professores (25,5%).  

Isso nos levar a crer que a identidade profissional dos egressos que atuam 

como professores é fortemente moldada pelo habitus inerente à esta profissão, 

enquanto que a fluidez entre múltiplos papéis dentro da música fortalece a identidade 

profissional do cantor, formada pelo seu próprio habitus, moldado durante anos de 

estudo e convívio social específico. Nesse sentido os anos de curso de bacharelado na 

UNESP, sem dúvida, foram fundamentais. 
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CONCLUSÕES 

A força que a música exerce sobre indivíduos serve como uma faísca que 

acende os desejos das pessoas. A gênese da ideia para esta pesquisa é fruto de uma 

constante curiosidade minha em entender como e porque colegas e alunos escolhem o 

canto como uma atividade artística. Que alguns ainda consigam “viver de cantar”, 

ainda me causa um certo espanto e profunda admiração.   

A investigação acadêmica me permitiu entender de maneira mais profunda 

a história de uma parcela dos cantores líricos formados em uma universidade brasileira. 

Assim, pude compreender o que motiva os alunos a entrar no ensino superior em 

música, que especificidades o canto lírico demanda de seus executantes, que mercado 

esses egressos encontrarão ao saírem da universidade e como esses egressos percebem 

suas próprias trajetórias musicais. 

Esta pesquisa não partiu de uma tese a ser confirmada ou desaprovada. O 

ponto de partida desta investigação foi a motivação de saber, conhecer e compreender 

quem são e o que fazem colegas que, como eu, escolheram a música e o canto como 

profissão. Desta maneira, podemos afirmar que o resultado desta investigação não nos 

leva a conclusões categóricas, conclusivas e definitivas. A natureza da investigação 

qualitativa, que acredito ser a distinta contribuição desta pesquisa, é aberta a 

interpretações e levanta mais perguntas do que consegue responder. As contradições 

entre os vários depoimentos dos egressos são naturais e esperadas e não devem ser 

interpretadas como forças que se anulam, mas sim como opiniões que se 

complementam. São exatamente essas informações que podem auxiliar o curso de 

canto a evoluir.  

A experiência universitária e seu desdobramento são frutos de um número 

de variáveis impossíveis de serem consideradas em sua totalidade. Reis (2014) afirma 

que 

A parcela mais ortodoxa do campo acadêmico musical [...] tende ainda a 
conceber a formação acadêmica como uma continuidade do processo 
sistemático de aprendizagem musical realizado nos conservatórios ou com 
professores particulares que reproduzem as mesmas diretrizes pedagógicas. 
Isso significa que, segundo essa concepção, os candidatos selecionados nas 
provas de habilidade específica deveriam possuir um extenso investimento 
educacional anterior ao ingresso no curso, cabendo à graduação aprimorar 
esse capital cultural (a competência musical), que por sua vez se 
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configuraria como pré-requisito para um aproveitamento acadêmico 
satisfatório. (REIS, 2014, p. 47) 

Embora não me considere parte da “parcela mais ortodoxa do campo 

acadêmico musical” (embora após esta pesquisa tenha entendido que pertença mais a 

ela do que pensava) acredito que a pesquisadora está correta em sua análise: a 

configuração vigente do ensino superior em música assume que os entrantes tenham 

uma formação musical prévia. Ignorar esse fato nos levará à aceitação total e 

inequívoca de que o ensino superior em música é apenas uma miragem. Muitos colegas 

acreditam que essa já é a realidade. A Universidade Federal de Pelotas, por exemplo, 

recentemente aboliu o THE para o bacharelado em canto com consequências 

desanimadoras.  

Este trabalho se propõe a olhar a educação universitária não como um 

processo isolado, mas sim como um elo de ligação entre a educação pré-universitária 

e a vida profissional pós-diploma dos egressos do curso de canto. Conhecer melhor os 

egressos do curso de canto, de onde vieram e onde estão, nos ajuda a entender de que 

maneira a universidade se encaixa dentro daquilo que deveria ser um longo e contínuo 

processo de aprendizado. 

Os resultados obtidos permitem afirmar que o egresso do bacharelado em 

canto da UNESP é, em linhas gerais, um aluno oriundo da classe média brasileira, 

residente da capital paulista, cujo interesse pela música tende a refletir seu capital 

social: quanto maior o nível de escolaridade de um dos pais, maior a tendência de o 

interesse pela música haver sido suscitado no núcleo familiar. Esse envolvimento 

familiar parece ser importante para a manutenção do engajamento musical subsequente 

do aluno. Os depoimentos coletados evidenciam o impacto de uma experiência 

significativa com música durante a infância/juventude para motivar e manter o 

interesse de longo prazo em atividades musicais, fortalecendo o argumento para acesso 

à música de maneira abrangente e democrática durante a formação infantil e juvenil. 

Através de um projeto objetivo de educação musical implementado no país 

na década de 1930, a música gozou, até o início da década de 1970, de uma importância 

desde então inigualada na educação básica brasileira. Se a viabilização deste projeto 

deixou a desejar em abrangência e eficácia isso se deveu mais a fatores políticos-

estruturais do que metodológicos. A gênese do IA-UNESP é diretamente relacionada 

à implementação desta política, sendo o IA resultado inesperado da criação do curso 
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de profissionalização de professores de canto orfeônico anexo ao Instituto de Educação 

Caetano de Campos.  

O abandono daquele projeto escolar nacional de música, fruto de decisões 

políticas cada vez mais direcionadas a priorizar um enfoque tecnicista na educação, 

típico do sistema capitalista, resultou no enfraquecimento do ensino musical nas 

escolas e, ao mesmo tempo, afetou diretamente o funcionamento das instituições 

formadoras de professores de música e músicos. A música foi, então, relegada a uma 

presença marginal e decorativa na educação brasileira, ao mesmo tempo que o ensino 

institucional para músicos se restringia cada vez mais aos conservatórios tradicionais, 

muitos dos quais foram gradualmente sendo transformados, ou incorporados, a 

instituições de ensino superior, como maneira de sobrevivência.  

Temos que entender a presença da música no ensino superior como fruto 

de um transplante institucional indireto do conservatório, através da manutenção do 

habitus conservatorial, para o mundo acadêmico universitário. Fruto das constantes 

reformas educacionais ocorridas a partir da década de 60 do século passado, que 

esvaziaram a música de sua capacidade educacional plena ao mesmo tempo que 

paulatinamente enfraqueceram a abrangência e eficácia dos conservatórios, esse 

transplante criou um embate entre campos distintos que ainda não encontrou um 

convívio harmônico dentro da universidade.  

À luz da informação coletada para esta pesquisa podemos ver que as IES 

não têm sido capazes de compreender as necessidades e especificidades da música, ao 

mesmo tempo em que a música, especialmente na graduação, se viu obrigada a se 

adaptar a um modelo de ensino teoricamente mais abrangente, mas não 

necessariamente mais eficaz. É sob essa ótica de embate de campos distintos que 

podemos entender como o curso de bacharelado em canto da UNESP pode sofrer 

críticas diametralmente opostas: para alguns egressos, o curso não foi acadêmico o 

suficiente, enquanto, para outros, ele foi acadêmico em demasia.  

O nível da educação musical pré-universitária entre os egressos no início 

do curso era bastante desigual, reflexo da constante desvalorização da música como 

disciplina dentro da política educacional no ensino básico no país. A experiência 

musical dos alunos ingressantes no bacharelado é caracterizada pelo estudo do canto 

no formato de aulas particulares, em que o conteúdo teórico é geralmente pouco 

abordado antes da universidade. Em linhas gerais, a educação musical dos alunos ao 

ingressarem na UNESP é marcada pela informalidade, descontinuidade e 
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autoconhecimento, mesmo para aqueles alunos que já participavam do mercado de 

trabalho ao ingressar no bacharelado. Vimos que uma das grandes motivações para o 

estudo das disciplinas teóricas é simplesmente a obrigatoriedade do THE.  

Assim, embora a maioria dos egressos tenham entrado no ensino superior 

almejando se tornarem solistas, o ingresso deles na UNESP foi motivado pelo desejo 

de uma educação musical institucional que, para a maioria deles, havia sido inexistente 

ou incompleta. Mais do que um diploma universitário, mais do que uma formação de 

nível superior, os alunos de canto buscam uma educação musical específica que lhes 

permita participar de um campo que, cada vez mais, faz demandas de alto grau de 

complexidade e especificidade. 

O objetivo da formação de um músico na graduação, acima de tudo, é 

habilitá-lo para desempenhar da melhor maneira possível o métier do músico. Dessa 

maneira o ensino superior em música deve ser direcionado, não exclusivamente para o 

mercado ou para a academia, mas para o aprendizado e entendimento da música como 

objeto principal. Para isso, toda a energia e envolvimento do aluno deveria se dar na 

direção de conhecer e dominar as ferramentas específicas que seu campo necessita. 

Como vimos no capítulo 2, essas ferramentas são dinâmicas e cada vez mais amplas 

para o cantor que deseja atuar no atual mercado profissional.  

A graduação deveria, assim, ser mais especificamente direcionada à 

aquisição de experiências musicais. Mesmo que o mercado da música erudita de hoje 

seja mais amplo e não resumido apenas àqueles papéis historicamente associados ao 

músico (embora no Brasil os indícios para isso sejam muito fracos), uma formação 

musical de bases sólidas ainda continua sendo necessária para uma qualidade que 

justifique o que chamamos de ensino superior. Os quesitos fundamentais para um 

músico são, essencialmente, questões da prática musical. 

Os números positivos sobre a percepção do curso e o alto índice de ingresso 

e permanência no campo da música entre os egressos são evidência do sucesso do curso 

de bacharelado em canto. Temos que entender a educação como um processo contínuo, 

onde cada instituição com a qual o aluno entra em contato age no sentido de estruturar 

seu pensamento e ação (o habitus) e formar expectativas sobre o que está por vir.  

Assim a importância da UNESP para os seus egressos vai além das aulas e exigências 

acadêmicas feitas pela universidade. O convívio com alunos e professores, a 

internalização de comportamentos tácitos específicos do campo musical e acadêmico 

e a socialização do conhecimento específico fazem parte de uma dinâmica educacional 
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que ocorre de maneira silenciosa no seio de uma instituição de ensino em qualquer 

nível. Por isso indicadores quantitativos, que visam a avaliação a partir de quesitos 

mais facilmente metrificáveis, são instrumentos incompletos para investigar o valor 

que o próprio aluno atribui à sua educação. Portanto, esses índices positivos a respeito 

do curso de canto da UNESP convivem de maneira paradoxal com as fortes críticas a 

respeito do seu funcionamento. 

O bacharelado em canto da UNESP necessita de um direcionamento 

prático mais claro que considere as necessidades específicas do cantor lírico. Apenas 

assim poderia a instituição organizar de maneira eficiente a grade curricular e evitar 

que o curso se tornasse genérico demais para aqueles alunos interessados no mundo 

acadêmico; e acadêmico demais para aqueles alunos interessados na prática musical. 

A relação entre alunos e os professores de canto, como pudemos ver, é 

bastante complexa e foi geradora de frustrações para muitos dos egressos. Como 

consequência, ou até mesmo como causa em alguns casos, a maioria dos respondentes 

relataram que mantiveram aulas particulares de canto fora da universidade durante o 

período de estudos. Particularmente preocupante é o atual estado de acefalia em que se 

encontra o curso de canto, sem professor efetivo há cinco anos. A percepção geral dos 

egressos é de que o curso de canto da UNESP poderia ter sido mais eficiente nas 

questões práticas específicas do campo vocal. 

Ao meu ver a estrutura e objetivos dos cursos de pós-graduação poderiam 

complementar, aprofundar e enriquecer o que os anos de ensino na graduação 

conseguem apenas começar a descortinar em quatro anos. Se o Brasil tem aspirações à 

produção de cantores e instrumentistas de qualidade em números que reflitam seu 

potencial, precisamos entender que a atual estrutura das instituições formadoras de 

músicos do país não realiza o seu potencial 

Na atual realidade acadêmica, com o já mencionado “fosso” existente entre 

graduação e a pós, as universidades estão contribuindo apenas para que o seu egresso 

seja “um coringa para todas as obras, mas mestre de nenhuma.” Tornar-se um “mestre” 

de uma arte não significa uma exclusividade de atuação voltada exclusivamente para a 

performance. A realidade nos mostra, e os estudos confirmam, que a multiplicidade de 

atuação é intrínseca ao campo da música. Tornar-se um “mestre” significa adquirir as 

ferramentas necessárias para que os egressos do curso tenham real consciência sobre 

as especificidades do seu instrumento e área, para que possam, então, atuar com 

segurança dentro do campo escolhido. 
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Falando especificamente do curso de canto, seria necessário que os alunos 

mergulhassem cada vez mais dentro do universo do canto em toda sua complexidade, 

e que fossem estimulados a refletir a respeito do campo em que se inserem. Se, como 

vimos na análise de dados, os alunos ingressantes conheciam pouco a respeito do que 

é a área da música, especificamente sobre canto, o ensino universitário deveria servir 

como um lugar onde essas dúvidas são esclarecidas.  

Não podemos subestimar a importância do IA estar situado na cidade de 

São Paulo e, com isso, contar com um mercado bastante dinâmico para padrões 

brasileiros. Assim, vemos que a inserção no campo é diretamente relacionada às 

oportunidades reais que o campo oferece. 

A fala dos egressos sobre os mais variados aspectos de sua trajetória de 

formação musical e de exercício profissional revela uma faceta ausente nos 

documentos oficiais que, geralmente, se preocupam com métricas ditas mais objetivas. 

Não foi esse o nosso objetivo. De acordo com os respondentes e entrevistados, a 

UNESP teve uma importância muito grande na vida dos egressos do curso de canto, 

mesmo com todas as várias críticas tecidas a respeito do funcionamento do curso. A 

constante reestruturação do habitus conservatorial dentro da universidade nesses anos 

de existência do curso nos mostrou como ele rapidamente se estabeleceu como o 

padrão a ser seguido por outros cursos no país; evidenciou os problemas que podem 

surgir; apontou como a grade curricular pode mudar para melhor ou pior; e, atualmente, 

revela os impactos negativos do descaso, por parte do governo estadual, no 

funcionamento do curso. 

A verdade é que a instabilidade geral do terreno pantanoso que é o campo 

da produção cultural da música erudita no Brasil fornece pouquíssimos alicerces 

sólidos sobre o qual outros agentes podem se posicionar categoricamente dentro do 

campo. Quando instituições que deveriam ocupar posições dominantes são elas 

mesmas passivas de insegurança institucional, torna-se extremamente difícil estruturar 

o campo. Assim, é compreensível que, no Brasil, programas sociais e programas 

culturais acabem se mesclando com objetivos díspares, prejudicando a 

profissionalização efetiva de um campo de trabalho. Esse olhar bourdieusiano 

contextualiza as perguntas colocadas pelos analistas culturais: formar artista para que? 

Formar cantores para que? Essas perguntas são frutos naturais de uma reflexão sobre 

questões relativas ao funcionamento interno do campo. 
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O campo acadêmico ao qual pertence o bacharelado em música encontra-

se em uma posição dualística de pertencer ao campo acadêmico, mas tendo como 

objetivo a preparação para o campo da produção cultural musical que, a cada dia, 

parece menos sólido. Assim, a universidade, no que tange à música, poderia tomar 

partido da estabilidade institucional a ela fornecida para efetivamente tornar-se um 

foco inquestionável de formação artística prática, com continuidade na pós-graduação, 

para um modelo que admita toda sua especificidade. 
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Anexo I 

Questionário aos egressos do curso de bacharelado em música – habilidade canto da 
UNESP 
 
1. Sexo 
Feminino 
Masculino 
Outro (especifique) 
 
2. Idade  
 
3. Residência atual (Cidade/País)  
 
4. Escolaridade do pai quando você ingressou no  bacharelado na UNESP  
Primária  
Secundária 
Ensino superior completo 
Ensino superior incompleto 
Pós-Graduação 
 
5. Escolaridade da mãe quando você ingressou no bacharelado na UNESP  
Primária 
Secundária 
Ensino superior completo 
Ensino superior incompleto 
Pós-graduação 
 
6. Renda da Família ao ingressar no bacharelado na UNESP 
De 1 a 5 salários mínimos 
De 5 a 10 salários mínimos  
de 10 a 20 salários mínimos 
mais de 20 salários mínimos 
 
7. Residência antes de iniciar o bacharelado na UNESP 
Cidade de São Paulo 
Outro (especifique) 
 
8. Em que ambiente surgiu seu interesse pela música erudita?  
Na família 
Na escola 
Na igreja 
Aula particular 
Outro (especifique) 
 
9. Você já havia estudado música formalmente (professor/conservatório/aula) antes de 
ingressar no bacharelado em canto na UNESP?  
Nunca havia estudado música antes 
Menos de 1 ano 
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entre 1 e 3 anos 
mais de 3 anos 
comentário 
 
10. Você tinha quanto tempo de aulas de canto ao ingressar no bacharelado de canto 
da UNESP?  
Nunca havia feito aulas de canto 
Menos de 1 ano 
Entre 1 e 3 anos 
Mais de 3 anos 
Comentário 
 
11. Você havia ido `a ópera ou concerto de música erudita antes de ingressar na 
UNESP?  
Nunca  
Poucas vezes (entre 1 e 3 vezes) 
Algumas vezes (entre 4 e 6 vezes) 
Várias vezes (mais de 6 vezes) 
Comentário 
 
12. Você exercia atividades musicais profissionais (remunerada) antes de ingressar na 
UNESP? (marque todas que sejam relevante)  
Não 
Sim, como professor 
Sim, como instrumentista  
Sim, como cantor 
Sim, como músico bolsista 
Outro 
Especifique 
 
13. No caso de SIM a resposta anterior, trabalhar com música foi o motivador 
PRINCIPAL para ingressar no bacharelado em canto?  
Sim 
Não 
Comentário 
 
14. Idade ao ingressar no curso de bacharelado de canto na UNESP 
 
15. Por que decidiu cursar o bacharelado em canto? (marque todas as opções que sejam 
relevante)  
Obter uma educação formal em música 
Aumentar possibilidade de emprego 
Conhecer pessoas com o mesmo interesse 
Interesse em carreira acadêmica 
Para complementar minha formação 
Tinha grande interesse nessa área, era minha vocação 
Outro (especifique) 
 
16. Porque decidiu cursar o bacharelado em canto na UNESP? (marque todas que sejam 
relevante)  
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Próxima de casa 
É gratuita 
Reconhecimento do curso/professores 
Situada em centro musical importante 
Não conhecia outras opções para o mesmo curso 
Outro 
 
17. Qual era seu objetivo profissional PRINCIPAL ao ingressar no curso?  
Solista 
Professor 
Maestro 
Coralista 
Acadêmico 
Outro 
 
18. Ao ingressar no curso qual era o seu nível de conhecimento dos seguintes itens: 
Conhecia as diferentes matérias do curso   
Conhecia as possíveis carreiras associadas ao curso   
Conhecia alguns dos professores, pelo menos por nome   
Conhecia o tempo de dedicação exigido   
Conhecia o mercado de trabalho na área de música   
Conhecia as possibilidades de pós-graduação na área de música   
Conhecia muito bem/ Conhecia bem/ Conhecia /Conhecia um pouco /Não conhecia 
 
19. Você já conhecia a pessoa que veio a ser seu professor de canto da UNESP antes 
de ingressar no bacharelado? (marque todas que considerar relevante)  
Sim, como cantor 
Sim, como professor 
Não 
Comentário 
 
20. Conhecer ou não o seu futuro professor de canto na universidade influenciou sua 
decisão de ingressar na UNESP? 
Sim 
Não  
Comentário 
 
21. Você escolheu o seu professor de canto uma vez admitido na UNESP?  
Sim  
Não 
 
22. Quantos professores de canto você teve DENTRO da universidade durante o 
bacharelado na UNESP?  
1 
2 
3 ou mais 
Comentário 
 
23. Qual a sua percepção do seu professor de canto da UNESP?  
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Professor  
Professor 2   
Professor 3  
Professor 4  
Comentário 
 
Excelente/Boa/Neutra/Fraca/Ruim 
 
24. Com que freqüência estudava canto?  
5 ou mais vezes por semana 
4 vezes por semana 
3 vezes por semana 
menos de 2 vezes por semana 
Comentário 
 
25. Você teve professor de canto FORA da universidade durante o bacharelado na 
UNESP?  
Sim 
Não 
Por que? 
 
26. Durante seu tempo de curso você utilizou Pianista repassador disponibilizado pela 
própria UNESP?  
Sim 
Não 
Comentário 
 
27. Com que freqüência repassava com o pianista disponibilizado pela UNESP?  
menos de 1 vez por mês 
mais de 1 vez por mês 
1 vez por semana 
mais de 1 vez por semana 
Não aplicável 
Comentário 
 
28. Com que freqüência se apresentava em concertos promovidos pela própria UNESP 
como solista ou coralista?  
Mais de 5 vezes por ano 
Até 4 vezes por ano 
Até 3 vezes por ano 
menos de 3 vezes por ano 
Não me lembro 
Comentário 
 
29. Durante o bacharelado você teve a oportunidade de algum período de estudo fora 
do país?  
Sim, com financiamento próprio 
Sim, através de programa de convênio da universidade 
Não 
Outro (especifique) 
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30. Questões relacionadas a estrutura do curso/universidade.  
 
Qualidade do Corpo Docente EXCLUÍDO o professor de canto 
Adequação de Currículo/Disciplinas 
Ambiente Intelectualmente Desafiador/Estimulante 
Ambiente Musicalmente Desafiador/Estimulante 
Oportunidade de desenvolver rede profissional de colegas 
Oportunidade de aconselhamento institucional  referente `a carreira 
Qualidade das Instalações/infraestrutura 
Qualidade da biblioteca 
Promoção de cursos com especialistas de fora da UNESP (Master-Classes/workshops) 
organizados pela universidade 
 
Excelente/Bom/Médio/Fraco/Ruim 
 
31. Em vista da sua atual vida profissional, quais foram as melhores matérias cursadas 
na UNESP? 
Matérias de conteúdo eminentemente teórico musical (teoria, harmonia, percepção) 
Matérias de conteúdo eminentemente prático (canto, música de câmara, canto coral) 
matérias de conteúdo eminentemente histórico 
Não aplicável 
Outro 
Especificar 
 
32. Em vista da sua atual vida profissional, quais foram as matérias mais úteis cursadas 
na UNESP? 
Matérias de conteúdo eminentemente teórico musical 
Matérias de conteúdo eminentemente prático 
Matérias de conteúdo eminentemente histórico 
Não aplicável 
Outro 
Especificar 
 
33. Você teve alguma bolsa de estudo durante o bacharelado em canto?  
Não 
Sim. Que tipo de bolsa? 
 
34. Qual foi a principal forma de apoio financeiro durante o curso de bacharelado? 
Família  
Bolsa de estudos 
Trabalhando como cantor 
Trabalhando como maestro 
Trabalhando como professor em música 
Trabalhando como professor 
Outro (especifique) 
 
35. Você trabalhou fora da universidade na área DE CANTO durante o curso? (marque 
todas que considerar relevante) w 
Sim, como coralista 
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Sim, como solista 
Sim, como professor 
Não 
Outro (especifique) 
 
36. Na sua percepção, seu trabalho fora da universidade ajudava ou atrapalhava seus 
estudos?  
Ajudava muito    
Ajudava um pouco   
Neutro.  
Atrapalhava um pouco  
Atrapalhava muito 
 
37. Na sua percepção, ao obter o diploma de bacharelado em canto, como você se sentiu 
com relação a qualidade da sua formação?  
Muito boa 
Boa 
Neutra 
Fraca 
Ruim 
 
38. O curso de bacharelado em canto ajudou a compreender ou explicitar as possíveis 
áreas de atuação profissional? (marque todas que considerar relevante)  
Sim, me ajudou a entender o mercado de trabalho na área 
Sim, me mostrou possíveis novas áreas de atuação 
Sim, me fez compreender melhor o que significa ser um profissional da música 
Não, o curso não abordou questões referente à atuação profissional 
Outro (especifique) 
 
 
39. Quanto tempo você levou para completar o bacharelado em canto na UNESP? 
menos de 4 anos 
4 anos  
5 anos ou mais 
 
40. Você cursou pós-graduação (mestrado/doutorado ou equivalente) após o 
bacharelado?  
Sim.  
Não. Siga para pergunta 45. 
 
41. Sua pós-graduação foi em música?  
Sim 
Não 
Qual o curso/local cursado na pós-graduação? 
 
42. Se a resposta anterior foi SIM, por que seguiu sua formação musical através da pós-
graduação? (marque todas que considerar relevante)  
Dificuldade em conseguir emprego sem um diploma de pós-graduação  
Interesse em seguir carreira acadêmica 
Interesse pessoal 
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Continuar estudos práticos 
Continuar estudos teóricos 
Queria estar mais bem qualificado 
Outro (especifique) 
 
43. Quanto tempo passou entre o término do bacharelado e o início da pós-graduação?  
Imediato 
entre 1 e 2 anos 
entre 2 e 3 anos 
entre 3 e 4 anos 
5 ou mais anos 
Comentário 
 
44. Em qual instituição completou a pós-graduação (mestrado/doutorado ou 
equivalente) EM MÚSICA?  
 
45. Por que não seguiu para a pós-graduação? (marque todas que considerar relevante)  
Tinha que trabalhar 
Não via necessidade 
Não tinha incentivo 
Não havia um programa de pós-graduação que achasse interessante/relevante 
Não fazia diferença para meus objetivos profissionais 
Não havia um curso na área que me interessava 
Outro (especifique) 
 
46. Após a conclusão do bacharelado sua vida profissional/financeira se desenvolveu 
exclusivamente na área de música?  
Sim  
Não 
 
47. Quanto tempo levou entre completar o bacharelado e conseguir o PRIMEIRO 
emprego?  
Empregado antes de terminar o curso 
Menos de 4 meses 
Entre 4 meses e 1 ano 
Mais de 1 ano 
Continuei estudando 
Não procurei emprego 
 
48. Qual a relação entre seu PRIMEIRO emprego e aquele que você queria/imaginava 
ao ingressar no bacharelado em canto?  
Longe de ser o emprego que eu queria 
Não era o emprego que eu queria 
Algo parecido com o que eu queria 
Muito próximo do que eu queria 
Exatamente o que eu queria 
 
49. Qual das opções seguintes você considera o seu ATUAL emprego principal?  
Solista autônomo 
Coralista 
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Professor autônomo (particular) 
Professor de música em escola particular 
Professor de música em escola pública 
Professor em escola particular 
Professor em escola pública 
Professor em universidade particular 
Professor em universidade pública 
Professor de música em universidade particular 
Professor de música em universidade pública 
Maestro 
Estudante 
Produtor na área de música 
Empresário na área de música 
Outro (especifique) 
 
50. Qual a relação entre seu ATUAL emprego principal (se mais de um) e aquele que 
você queria/imaginava ao ingressar no bacharelado em canto?  
Longe de ser o emprego que eu queria 
Não era o emprego que eu queria 
Algo parecido com o que eu queria 
Muito próximo do que eu queria 
Exatamente o que eu queria 
 
51. De acordo com sua percepção, o seu ATUAL emprego está relacionado de que 
maneira com o curso de bacharelado em canto?  
Muito relacionado 
Bastante relacionado 
Um pouco relacionado 
Nada relacionado 
 
52. O seu atual emprego é de que natureza trabalhista?  
Informal 
CLT 
Servidor Público 
Autônomo 
Temporário 
Empresarial 
Outro (especifique) 
 
53. ATUALMENTE você tem quantos empregos?  
1 emprego 
2 empregos 
3 empregos 
4 empregos ou mais 
 
54. Você acredita que a educação recebida no bacharelado contribuiu para a sua 
estabilidade profissional/financeira?  
Sim, foi fundamental 
Sim, ajudou um pouco 
Não teria feito diferença 
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Não contribuiu em nada 
Outro (especifique) 
 
55. Qual foi a maior contribuição do bacharelado para sua vida profissional/financeira?  
Conhecimento prático do canto 
Conhecimento pedagógico do canto 
Conhecimento musical geral 
Estabelecimento de relações profissionais 
Outro (especifique) 
 
56. Sua renda mensal é aproximadamente em torno de:  
entre 1 e 3 salários mínimos 
entre 3 e 6 salários mínimos 
entre 6 e 9 salários mínimos 
mais de 10 salários mínimos 
Comentário 
 
57. Você completou outro curso de graduação ANTES ou DEPOIS do bacharelado em 
canto na UNESP? 
Não 
SIM. Especificar qual curso 
 
58. Sua identidade profissional, independente do seu atual emprego, está mais 
fortemente identificada com qual das opções abaixo?  
Cantor 
Professor 
Músico 
Outro (especifique) 
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Anexo II 

 

 

Roteiro para entrevista semiestruturada dos egressos 

 

 

Dados sobre origem, posição social e vida musical dos egressos até o 

ingresso no curso de bacharelado na UNESP. Foram abordados especificamente temas 

sobre educação musical prévia, a decisão sobre entrada no bacharelado em música e ao 

estudo do canto em si.  

  

Dados sobre o período do curso do bacharelado. O objetivo das perguntas 

era compreender como o egresso avalia o curso de canto baseado na sua percepção dos 

professores específicos, das habilidades e oportunidades desenvolvidas e da estrutura 

geral do IA-UNESP. 

  

Dados sobre a vida profissional após a conclusão do bacharelado. O 

objetivo era entender de que maneira se desenvolveram as atividades profissionais dos 

egressos após saírem da universidade e como eles acreditam que essa atividade está 

relacionada ao curso universitário. Foram abordadas questões relacionadas à educação 

continuada (pós-graduação) e à atual colocação profissional e situação financeira (atual 

emprego e renda). 

 


