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APRESENTAÇÃO 

 

 

O projeto ora apresentado traz a proposta de implantação do curso           

de Licenciatura em Música na Universidade Estadual de Feira de Santana           

(UEFS), com a perspectiva de início de atividades no primeiro semestre de            

2011. 

A proposta em questão resulta das discussões de uma equipe          

multidisciplinar, no âmbito da UEFS, tendo em vista o atendimento às           

demandas legal e socialmente constituídas por profissionais       

músico-educadores e, num sentido mais amplo, à expectativa de ampliar os           

campos de atuação e produção do saber da Universidade, potencializando          

assim o seu papel como centro de excelência no cenário estadual. 

Nesse sentido, este projeto trata da formação de profissionais da          

educação, e se fundamenta em princípios éticos e democráticos, o que           

necessariamente, inclui a pluralidade cultural como um dos pressupostos         

imperativos que norteiam a sua concepção geral. Dessa forma, toda e           

qualquer atividade aqui configurada, norteia-se no respeito e valorização         

das características próprias de cada grupo social e étnico que compõe a            

sociedade brasileira, bem como no empenho, no que lhe compete, para a            

promoção da igualdade de tratamento, oportunidade e representação entre         

as diferenças raciais, de gênero, etárias, de orientação sexual e de           

confissões religiosas. 

Para facilitar e objetivar a apreensão da proposta, este projeto foi           

estruturado em seis partes compreendendo: a caracterização da UEFS, os          

parâmetros de concepção do curso, a estruturação curricular, os parâmetros          

de avaliação de aprendizagem, as condições de funcionamento e, por fim,           

os recursos existentes e os necessários para o início de suas atividades. 

Como proposta, este projeto está sujeito a ajustes e acréscimos, quer           

seja pela requisição/sugestão dos profissionais e instâncias responsáveis por         

sua apreciação, quer seja em função de alterações impostas por mudanças           

decorrentes da eventual aprovação de novo estatuto, que se encontra em           

discussão, sob a coordenação da Comissão Geral da Estatuinte da UEFS. 
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A Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) deu início às           

suas atividades em 1976, como parte da proposta de interiorização do           

ensino superior no Estado. Desde então a UEFS tem crescido          

sistematicamente, ampliando o número de cursos de graduação, implantado         

pós-graduações, desenvolvendo a pesquisa e a extensão de forma         

articulada, o que faz dela a principal instituição de ensino superior do            

território de identidade Portal do Sertão, que conta com 17 municípios e            1

uma população estimada, em 2008, em 895.407 habitantes. Além do          

território Portal do Sertão, no qual se situa, a UEFS atende também a             

diversos municípios de outros territórios, de modo que sua área de atuação            

estende-se a boa parte do Estado. 

Na atualidade a UEFS conta com 09 departamentos que abrigam 26           

cursos regulares de graduação, 19 cursos de pós-graduação lato sensu e 15            

stricto sensu, dentre os quais 03 doutorados e 12 mestrados (ver Quadro            

1). Os cursos em questão são desenvolvidos no campo sede, em Feira de             

Santana, e nos campi avançados dos municípios de Santo Amaro da           

Purificação e de Lençóis, bem como por intermédio de programas          

interinstitucionais. 

Juntos estes cursos atendem a 7.121 alunos, sendo 6.457 alunos em           

nível de graduação e 644 em nível de pós-graduação (dos quais 512 em             

cursos stricto sensu e 152 em cursos latu sensu) .  2

 

 

 

 

 

Quadro 1 – Cursos oferecidos pela UEFS 

DEPARTAMENTOS 
CURSOS DE 

GRADUAÇÃO 

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

Lato Sensu 
(Especialização) 

Strictu Sensu 

1 Compõem o território, além de Feira de Santana, os municípios de Água Fria, Amélia               
Rodrigues, Angüera, Antônio Cardoso, Conceição de Feira, Conceição do Jacuípe, Coração de            
Maria, Ipecaetá, Irará, Santa Bárbara, Santanópolis, Santo Estevão, São Gonçalo dos           
Campos, Tanquinho, Teodoro Sampaio e Terra Nova. Dados disponíveis em:          
<http://www.sigbahia.ba.gov.br/Cardapio/sigRelTerritorios.asp?escopo1=4&escopo2=10359
&TipoRel=4,%205,%206,%207,%2011,%2012,%2013>. Acesso em: 7 abr. 2010. 
2 Dados relativos a 2009.1. 
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Ciências Biológicas 

▪ Ciências Biológicas 
(Bacharelado) 

 

▪ Ciências Biológicas 
(Licenciatura) 

▪ Biologia Celular 

▪ Doutorado em Biotecnologia  

▪ Doutorado em Botânica 

▪ Mestrado em Biotecnologia 

▪ Mestrado em Botânica 

▪ Mestrado em Recursos 
Genéticos Vegetais 

▪ Mestrado em Zoologia 

Ciências Exatas ▪ Matemática 

▪ Matemática 

▪ Educação Matemática 

▪ Modelagem em Ciências da 
Terra e do Ambiente 

▪ Desenvolvimento em 
Sistemas de Informação 

▪ Mestrado em Modelagem em 
Ciências da Terra e do 
Ambiente 

Ciências Humanas e 
Filosofia 

▪ Geografia (Bacharelado) 

▪ Geografia (Licenciatura) 

▪ História 

▪ Dinâmica Territorial e 
Socioambiental do Espaço 
baiano 

▪ Filosofia Contemporânea 

▪ História da Bahia 

▪ Mestrado em Ensino, 
filosofia e história das 
ciências  

▪ Mestrado em História 

Ciências Sociais 
Aplicadas 

▪ Administração  

▪ Ciências Contábeis 

▪ Ciências do Direito 

▪ Ciências Econômicas 

▪ Contabilidade Gerencial  

Educação 
▪ Pedagogia  

▪ Pedagogia em Séries Iniciais 
do Ensino Fundamental  

▪ Educação e Pluralidade 
Sócio-cultural 

▪ Educação Especial 
 

Física 
▪ Física (Bacharelado)  

▪ Física (Licenciatura)  
▪ Astronomia  

Letras e Artes 

▪ Letras Vernáculas 

▪ Letras com Espanhol 

▪ Letras com Inglês 

▪ Letras com Francês 

▪ Estudos Linguísticos 

▪ Estudos literários 

▪ Língua espanhola 

▪ Desenho 

▪ Mestrado em Literatura e 
Diversidade Cultural 

▪ Mestrado em Desenho, 
Cultura e Interatividade 

Saúde 

▪ Ciências Farmacêuticas  

▪ Enfermagem e Obstetrícia 

▪ Educação Física  

▪ Medicina 

▪ Odontologia 

▪ Residência em 
Desenvol-vimento 
de Software para 
Engenharia Biomédica 

▪ Mestrado em Saúde Coletiva 

Tecnologia 

▪ Engenharia de Alimentos 

▪ Engenharia Civil 

▪ Engenharia de Computação 

▪ Gerenciamento da 
Construção Civil 

▪ Mestrado em Engenharia 
Civil e Ambiental 

 OUTROS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

Entidade / Órgão Promotor Lato Sensu 
(Especialização) 

Strictu Sensu 

UEFS/UFBA/UNIFACS  ▪ Doutorado Multiinsti-tucional 
em Ciência da Computação  

UEFS/UNB  
▪ Mestrado em 

Desenvol-vimento 
Sustentável 

Equipe de Educação Ambiental da UEFS ▪ Educação Ambiental para a 
Sustentabilidade 

 

 

Para atender às necessidades acadêmicas a UEFS conta com um          

complexo laboratorial, que contempla todas as áreas do conhecimento         

trabalhadas na Universidade e, em especial, as áreas de Ciências Exatas,           

Tecnologia, Ciências Biológicas, Saúde e Física. O complexo laboratorial da          

UEFS, atualmente, é constituído por 76 laboratórios de ensino/pesquisa, 15          
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salas especiais e 04 clínicas odontológicas (01 no campus e 03           

extra-campus), perfazendo um total de 95 unidades.  

As atividades de ensino contam ainda com cerca de 86 salas de aula,             

distribuídas em 07 módulos e pavilhões de aula. Essa estrutura, embora           

expressiva, encontra-se muito próxima de sua capacidade máxima de         

atendimento das demandas dos cursos existentes, o que tem determinado          

constantes investimentos em sua ampliação e otimização. Em curto prazo,          

contudo, a implantação de novas graduações deve levar em conta a           

alocação das suas atividades nos espaços disponíveis, mesmo considerando         

a perspectiva de sua ampliação.  

No caso específico da Licenciatura em Música, sua implantação não          

terá impacto significativo, em termos de demanda, sobre a infra-estrutura          

do campus, pois esta graduação foi concebida para ser desenvolvida, em           

sua maior parte, numa das unidades extra-campus da UEFS, o Centro           

Universitário de Cultura e Arte, como se detalhará adiante. Com isso,           

evidencia-se a dinâmica de integração da infra-estrutura acadêmica, através         

da otimização das unidades extra-campus, que passamos a identificar. 

Além dos campi avançados de Santo Amaro e de Lençóis a UEFS            

conta com um conjunto de unidades extra-campus que, em articulação com           

os departamentos e seus diversos laboratórios, grupos, núcleos e centros de           

estudo, contribuem para o desenvolvimento das atividades de ensino e, em           

especial, da pesquisa e da extensão. São elas: o Centro de Treinamento            

Xavantes, em São Gonçalo dos Campus e, em Feira de Santana, as 03             

Clínicas Odontológicas (da Mangabeira, da Maria Quitéria e do Centro Social           

Urbano), a Biblioteca Setorial Monteiro Lobato, a Casa do Indígena          

(Conjunto Feira VI), a Casa do Professor (Conjunto Feira VI), o Observatório            

Astronômico Antares, o Horto Florestal e o Centro Universitário de Cultura e            

Arte (CUCA).  

Deve-se registrar também, além dos espaços extra-campus, a        

existência de um conjunto de espaços destinados ao desenvolvimento de          

atividades acadêmicas e culturais das diversas graduações da UEFS, e que           

servirão às atividades da Licenciatura em Música, que seja em suas           

atividades regulares, quer seja em função de apresentações ou projetos          

especiais, desenvolvidos do Campus. Este conjunto de espaços compreende         

hoje 04 auditórios (dispostos nos módulos I, IV, VI e VII) com capacidade             
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média de 130 pessoas cada; conta ainda com 01 anfiteatro (localizado no            

módulo II) com capacidade para aproximadamente 450 pessoas e o          

Auditório Central, com capacidade para 1.000 pessoas.  

Estas instalações encontram-se todas no Campus da UEFS, mas         

existem também espaços culturais no CUCA, que conta com 01 teatro tipo            

italiano (sem fosso) com capacidade para 224 pessoas e um teatro de arena             

para cerca de 150 pessoas. Neste caso, estes espaços deverão servir           

regularmente às atividades didáticas do curso de música. 

Assim, o CUCA, quer seja por conta de suas instalações, quer seja por             

conta de sua natureza e propósitos básicos, se constitui em espaço vital            

para a viabilização do presente projeto de curso. Para um melhor           

entendimento do sentido dessa articulação passamos a fazer um melhor          

detalhamento e caracterização desta unidade. 

 

 

1.1. O Centro Universitário de Cultura e Arte 

 

Fundado em 1995, o Centro Universitário de Cultura e Arte (CUCA)           

constitui-se na unidade organizacional responsável pela gestão da política         

cultural da Universidade Estadual de Feira de Santana junto à comunidade           

acadêmica e à sociedade da região sob sua abrangência direta. Sua origem            

remonta ao reitorado do Prof. Josué da Silva Mello, quando a Universidade           

reconheceu a necessidade de constituição de setor que pudesse atender à           

crescente demanda por ações culturais, que até então eram desenvolvidas          

de forma pontual e isolada, quer pela Pró-Reitoria de Extensão, quer pelos            

departamentos. 

Em sintonia com as atuais diretrizes de administração da UEFS e do            

próprio Governo Estadual, o CUCA norteia o desenvolvimento de suas          

atividades pelos princípios da gestão participativa e democrática, pela         

promoção da igualdade social, empenhando-se em potencializar a cultura         

enquanto instrumento de inserção social e de promoção da cidadania. Nesse           

sentido, o entendimento é o de que a cultura deve ser tratada e valorizada              

como um bem simbólico capaz de conferir reconhecimento e integração          

social aos seus detentores originais.  
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 Com este fim o CUCA desenvolve atividades regulares e eventos          

especiais envolvendo as mais diversas áreas e linguagens artísticas, a          

exemplo da música, dança, artes plásticas e teatro, incentivando também a           

criação literária e as experiências de arte-educação através de projetos          

voltados para a integração ciência e arte, além de estimular e apoiar            

manifestações oriundas da cultura popular, sob suas várias formas de          

expressão. 

O desenvolvimento dessas diversas atividades fica a cargo dos 09          

diferentes setores que compõem o complexo do CUCA, a saber: a           

Coordenação de Dança, a Coordenação de Teatro, a Oficina de Criação           

Artística (OCA), o Museu Regional de Arte (MRA), a Galeria de Arte Carlo             

Barbosa, o Núcleo de Cultura Popular, a Experimentoteca, a Biblioteca          

Setorial Pierre Klose e, em especial, o Seminário de Música, escola           

preparatória cuja estrutura e proposta de trabalho articulam-se com o          

projeto da Licenciatura em Música, sem confundir-se com essa, justificando          

assim, em grande medida, a proposição do desenvolvimento dessa nova          

graduação no CUCA.  

Com efeito, mais do que um mero espaço passível de aproveitamento           

pelo novo curso, o Seminário de Música do CUCA encerra a gênese da             

proposta da Licenciatura em Música, antigo anseio de seus professores. Pela           

estreita articulação entre esse setor e o projeto a ser desenvolvido,           

passamos aqui a melhor identificá-lo. 

 

 

 

 

1.1.1. O Seminário de Música do CUCA: histórico e articulação  
           com a UEFS 
 

 
O Seminário originou-se em 1962, como Departamento de Música da          

Universidade Federal da Bahia (UFBA) em Feira de Santana, resultado da           

política de democratização e interiorização do ensino superior,        

implementado pelo Reitor Alberto Fraga. 

A despeito do mérito da iniciativa, o período entre 1962 e 1965 foi             

marcado pela exigüidade de recursos para o funcionamento do         
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Departamento de Música da UFBA em Feira de Santana, culminando com a            

sua desativação, em junho de 1965. Após o encerramento das atividades           

como Departamento de Música, os professores do seminário deram         

continuidade às suas atividades, agora como instituição privada de caráter          

filantrópico. 

Sem recursos próprios, contudo, o Seminário passou a funcionar com          

dificuldades, o que levou ao estabelecimento de convênios, no período de           

1979 e 1984, entre este e a então recém criada Universidade Estadual de             

Feira de Santana, com o objetivo de assegurar a remuneração do corpo            

docente do Seminário e a continuidade de suas atividade como única escola            

de música da cidade. 

Esta relação foi aprofundada em 1985, quando o Seminário foi          

finalmente incorporado à UEFS como órgão suplementar. Ainda assim o          

funcionamento do Seminário de Música permaneceu dificultado pela falta de          

vínculo profissional formal entre seus professores e a UEFS. Essa situação           

só foi minorada em 1990 quando, após a realização de concurso público,            

foram admitidos funcionários para atuar como professores naquele setor,         

ficando então vinculados ao Departamento de Letras e Artes. 

A despeito de sua incorporação pela UEFS o Seminário de Música           

permaneceu funcionando nas instalações da antiga Escola Normal de Feira          

de Santana, à Rua Conselheiro Franco n° 66, Centro, onde se encontrava            

instalado desde a década de 1970. Em 1994, a UEFS deu início à reforma              

das instalações da Escola Normal e à construção das demais dependências           

do complexo que viria a ser o CUCA, o que determinou a transferência das              

atividades do Seminário para o Centro de Cultura Amélio Amorim, no bairro            

dos Capuchinhos. Em 1995, com a inauguração do Centro Universitário de           

Cultura e Arte da UEFS, o Seminário de Música instala-se ali definitivamente            

passando a integrá-lo como setor, desvinculando-se assim do Departamento         

de Letras e Artes.  

No CUCA o Seminário consolida-se como escola de música voltada          

para a formação de profissionais em nível médio, oferecendo à comunidade           

atividades de formação musical através de suas oficinas e do Curso Básico            

de Musicalização. As oficinas caracterizam-se como cursos breves,        

normalmente com duração total de 06 meses e carga horária máxima de 48             
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horas, voltadas para o desenvolvimento inicial de habilidades com         

instrumentos ou técnicas musicais específicas (ver Quadro 2).  

 

Quadro 2 - Oficinas ofertadas pelo Seminário de 
Música (2007 a 2009) 

 

Oficinas ofertadas 
Anos / Alunos 

2007 2008 2009 

Bateria 12 46 35 
Percussão 34 29 35 
Teclado 13 84 44 
Técnica vocal 142 120 74 
Violão popular 128 121 92 

Metais ─ ─ 10 
Contrabaixo Elétrico ─ ─ 05 

Totais 329 400 295 

 

O Curso Básico de Musicalização, por sua vez, é ofertado sob duas            

modalidades (infantil, para crianças de 7 a 11 anos; e adulto, para            

adolescentes a partir dos 12 anos), e equivale a um curso de formação de              

nível médio com franco caráter profissionalizante. Em função disso o curso           

possui uma carga horária mínima variável de 448 horas (no caso da            

modalidade adulto) a 512 horas (para a infantil). Tais diferenciações          

determinam também a variação na duração do Curso básico de          

Musicalização, que compreende um mínimo de 04 anos, podendo chegar a           

06 anos.  

Outro aspecto determinante para a duração do Curso Básico é o tipo            

de instrumento que o aluno elege para desenvolver em sua formação. Nesse            

sentido o curso básico de musicalização oferece como opções de          

instrumentos musicais: piano, violão, violino, violoncelo, clarineta,       

trompete, trombone, bombardino, flauta transversal e doce. 

Em qualquer de suas modalidades, porém, além de seu caráter          

profissionalizante imediato, o Curso Básico de Musicalização é concebido         

visando à preparação dos alunos para os processos de seleção dos cursos            

superiores de música. Isso se evidencia no conteúdo programático dos seus           

componentes curriculares que abrangem elementos de teoria, canto e         

percepção musical, história da música e prática instrumental (ver Quadro          

4), compondo assim o rol de habilidades básicas necessárias para o ingresso            

em qualquer graduação em música no Brasil ou no exterior. 
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Quadro 3 – Organograma do Curso Básico de Musicalização (Nível Médio) 

 Modalidade Infantil  Modalidade Adulta 
 

Período Componente Curricular 
Carga 
Horári

a 
 Componente Curricular 

Carga 
Horári

a 

1º Ano 

Musicalização I 32 h  Musicalização I 48 h 

Coral I  32 h   Coral I ou Técnica Vocal I 32 h 
Oficina de flauta doce 32 h   Oficina de flauta doce 32 h 

2º Ano 
Musicalização II 32 h   Musicalização II 48 h 

Coral II  32 h   Coral II ou Técnica Vocal II 32 h 
Prática de Instrumento I 32 h   Prática de Instrumento I 32 h 

3º Ano 
Musicalização III 32 h   Musicalização III 48 h 

Laboratório de Performance I 32 h   Laboratório de Performance I 32 h 
Prática de Instrumento II 32 h   Prática de Instrumento II 32 h 

4º Ano 
Musicalização IV 32 h   Musicalização IV 48 h 

Laboratório de Performance II 32 h   Laboratório de Performance II 32 h 
Prática de Instrumento III 32 h   Prática de Instrumento III 32 h 

    Total I* 448 h 

5º Ano 
Musicalização V 32 h     

Prática de Instrumento IV 32 h   Prática de Instrumento IV 32 h 

6º Ano 
Musicalização VI 32 h     

Prática de Instrumento V 32 h   Prática de Instrumento V 32 h 

Total 512 h  Total II** 512 h 

* Carga horária total para os alunos de violoncelo, clarineta, trompete, trombone, bombardino, flauta transversal e doce. 
** Carga horária total para os alunos de piano, violão e violino. 

 

 

A demanda regular pelas oficinas e, em especial, pelo Curso Básico           

de Musicalização evidencia, por outro lado, a existência de um público,           

interessado na área de música em Feira de Santana. Com efeito, o            

seminário mantém uma média de 265 alunos no curso básico nos anos de             

2007 a 2009, com uma média de 12 alunos egressos por ano, aptos a              

pleitear uma vaga no ensino superior nessa área. 

Na atualidade, aqueles dentre os egressos que pleiteiam a         

continuidade de seus estudos em música no nível superior têm que buscar a             

UFBA e, de fato, têm logrado êxito no acesso àquela instituição. Com a             

graduação em Licenciatura em Música da UEFS, porém, essa demanda          

regular passaria a ser absorvida localmente, atendendo assim ao que se           

evidencia como uma carência da sociedade feirense nesta área. 

Em síntese, o Seminário de Música do CUCA, através de seus cursos e             

concepção de trabalho, gera continuamente um público habilitado à         

graduação que se pretende implantar. Além disso, parte significativa de          

suas instalações físicas e equipamentos já instalados prestar-se-ão ao         
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desenvolvimento também das atividades comuns à licenciatura em Música,         

sem que isso implique em prejuízos de qualquer ordem às atividades do            

Seminário. Do mesmo modo, ao se viabilizar o compartilhamento de tais           

instalações e equipamentos pela nova Licenciatura, o CUCA assegura que se           

evitem investimentos duplicados desnecessariamente, reduzindo assim os       

elevados custos normalmente envolvidos na implantação de novas        

graduações. 
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PARTE II 

A CONCEPÇÃO DO CURSO 
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2. IDENTIFICAÇÃO GERAL DO CURSO 

 

 

Nome do curso: Modalidade: 

Licenciatura em Música Graduação 
 
 

Título conferido: Vinculação acadêmica: 

Licenciado em Música Departamento de Letras 
e Artes 

 

Turno de funcionamento: Carga Horária: 

Diurno - Matutino 3.165 horas 
 
 

20 
 



 

Duração mínima: Duração máxima: 

08 Semestres letivos 12 Semestres letivos 
 
 

Periodicidade de ingresso: Vagas ofertadas: 

Semestral 20 vagas 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

 

Vários são os fatores que justificam a implantação da Licenciatura em           

Música pela UEFS. E o primeiro deles encontra-se na antiga relação que a             

sociedade feirense tem com a música instrumental. De fato, em 1868           

fundou-se em Feira de Santana a Filarmônica 25 de Março. E, em 1873, a              

cidade ganhou a Filarmônica Vitória (MAGALHÃES, 2009).  

Estas filarmônicas, as primeiras da cidade, vinculavam-se a diferentes         

correntes políticas da sociedade local, representando-as artisticamente. Mas        

eram também a expressão concreta do vigor com que a sociedade feirense            

cultivava a música e da importância simbólica dessa forma de expressão           

artística para a cultura local.  
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Esse apreço pela música como expressão cultural foi reiterada com a           

implantação do Seminário de Música da UFBA em Feira, no início da década             

de 1960, como relatado anteriormente, pois é fato que a escolha do curso e              

da própria cidade no processo de interiorização do ensino superior por           

aquela universidade federal foi influenciada, senão mesmo determinada,        

pelos anseios e solicitações locais. Nesse sentido, portanto, existe o que se            

pode identificar como uma demanda histórica por um curso superior em           

música na cidade, quer seja em função de sua proximidade com a música             

enquanto expressão artística, quer seja como desdobramento natural da já          

antiga e consolidada experiência de formação de músicos em nível médio,           

na cidade. 

Nesse sentido, aliás, a própria antiguidade da relação do Seminário          

de Música com a UEFS, desde 1985 como órgão suplementar e,           

posteriormente, como setor do CUCA, configura-se como um segundo         

argumento em defesa da graduação em música, posto que nestes 25 anos            

de interação, a própria Universidade vem ampliando tal demanda pelo curso           

superior de música. Sob uma perspectiva institucional, portanto, tal         

graduação significa a consolidação do papel da Universidade como entidade          

responsável por identificar e atender aos anseios da sociedade em termos           

de sua educação. 

Não menos significativo ainda é o fato de que, com a instituição de             

uma graduação em música, a UEFS fortalece a dimensão universal que           

define a sua prática de produção do conhecimento, evidenciando que como           

universidade preocupa-se não apenas com o desenvolvimento de saberes de          

natureza tecnicista (imprescindíveis ao desenvolvimento e bem estar social,         

obviamente) mas também com campos de valor cultural, não orientados por           

critérios de ordem exclusivamente econômica (ainda que as considerações e          

implicações desta natureza não lhes sejam estranhas ou antagônicas).  

Desse modo, não seria exagero afirmar que uma graduação em          

música em Feira de Santana, traz consigo um significativo potencial de           

incrementação da dinâmica cultural da cidade e sua circunvizinhança. Tal          

fenômeno se expressaria já como resultado do desenvolvimento próprio das          

atividades de formação dos licenciados em música, como a realização de           

recitais pelos alunos, a realização ou participação destes em festivais de           

música universitários, ou ainda, durante a fase dos estágios         
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supervisionados, com a formação de bandas e corais infantis e juvenis em            

escolas, entre outras atividades possíveis.  

Em médio prazo, e para além do âmbito estrito do curso, pode-se            

imaginar ainda a ampliação do número de músicos profissionais na cidade,           

como resultado do estímulo decorrente da atuação dos licenciados junto ao           

público infanto-juvenil no sistema de ensino, provocando um aumento do          

número de bandas, atividades e espetáculos artísticos, com toda uma série           

de implicações econômicas com a ampliação e criação de postos de trabalho            

ligados à música e à produção de espetáculos. 

São cenários possíveis, e ainda que alguns não cheguem a se           

concretizar ou se configurem de forma mais tímida, mesmo uma parte           

destes já proporcionará uma efervescência cultural que só tende a          

enriquecer a sociedade feirense e regional, seja por seu potencial          

econômico, seja pelo intangível valor da música como arte para o ser            

humano, num contexto social marcado pela desumanização das relações. 

Mas certamente o mais pragmático dos fatores a justificar a proposta           

reside na institucionalização da obrigatoriedade do ensino da música nas          

escolas do país pela Lei 11.769/2008. Com efeito, o texto da lei estipula que              

até o mês de agosto de 2010, as instituições de ensino fundamental            

deverão inserir o ensino de música em seus currículos. O texto não exige a              

‘formação específica na área’ como de resto a LDB também não exige            

formação específica para a docência de qualquer outra área (como          

matemática, português, língua estrangeira, etc.). 

Tal flexibilização, baseia-se no fato de que os processos de produção            

e aquisição do conhecimento não são monopólios das instituições         

acadêmicas e que, portanto, é perfeitamente possível (especialmente no         

que concerne à música) se reconhecer em indivíduos sem a dita formação            

específica na área, as habilidades e competências necessárias à transmissão          

e socialização desse tipo de saber. Por outro lado, porém, é igualmente            

notório que tais indivíduos são exceções e que, como regra, ainda é a             

formação sistemática o meio mais seguro para se garantir a qualidade do            

profissional de ensino, fato que explica, aliás, a existência de graduações           

específicas por áreas de conhecimento e a sua solicitação para o exercício            

efetivo da docência no sistema de ensino. Em outros termos, embora se            

reconheça a possibilidade do ensino de música ser protagonizado por um           
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profissional sem formação específica, em dado momento e sob certas          

circunstâncias, a especialização formal, a exemplo do que ocorre com todas           

as demais áreas do saber, deve ser a norma.  

Cria-se assim um contexto de demanda imediata por cursos de          

graduação em licenciatura em música, como forma de suprir o campo           

educacional com os profissionais detentores dos requisitos necessários ao         

exercício do ensino de música (e que não podem ser confundidos ou            

reduzidos à mera capacidade de execução – mesmo que virtuosa – de um             

instrumento).  

A realidade dos profissionais de educação no município, contudo, não          

poderia estar mais distante do cenário desejado para a adequada          

implementação da lei. De acordo com a Diretoria Regional de Educação II            

(DIREC II) nenhuma das 163 escolas do município conta com professor de            

música. A mesma realidade é observada ainda em outras 75 escolas           

situadas nos 24 municípios vizinhos.  

A licenciatura em música é, pois, o caminho a ser seguido para suprir             

esse amplo e deficitário campo, e sua implantação pela UEFS evidenciará,           

mais uma vez, o seu compromisso institucional com o atendimento das           

demandas sociais de sua região, e da expectativa de ser sempre uma            

universidade socialmente referenciada. 

Devemos destacar ainda aqui o impacto educacional da proposta, e          

que justifica, aliás, a própria aprovação da Lei 11.769/2008. Nesse sentido,           

vale observar o quanto o ensino em arte hoje pode contribuir para o             

aumento da consciência acerca da riqueza e diversidade sócio-culturais,         

bem como para a produção de significados sobre esta mesma diversidade,           

pois a arte educação, baseada em concepção pós-moderna, está conectada          

ao resto da vida, sem limites entre a arte e seu contexto social e cultural de                

origem. Nesse sentido a arte-educação hodierna enfatiza o desenvolvimento         

da habilidade da compreensão e interpretação crítica de obras de arte como            

principal resultado do ensino. Princípio este válido tanto para a arte erudita            

quanto para as tendências e impactos da cultura popular e da arte do             

quotidiano (EFLAND, 1998). 

Segundo Richard Cary (1998), “para enfatizar e valorizar uma         

pedagogia crítica da arte é necessário reconhecer o valor de relacionar as            

práticas de arte no cotidiano das escolas com o mundo da arte e da cultura               
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pós-moderna. Buscar ao mesmo tempo o engajamento com a arte do           

passado e a do presente”. Mas este engajamento implica compreender a           

arte em seus contextos de origem, dentro do paradigma sociocultural.          

Engajar a arte nas escolas com o mundo da arte significa uma ativa e              

conscienciosa associação com o Pós-Modernismo, que convida muitas vozes         

a se juntarem na construção social do conhecimento, da realidade e dos            

valores sociais, a reconhecerem múltiplas versões da realidade e as muitas           

vozes sobre a verdade e, no nosso caso, enfatiza Cary, “as muitas            

concepções sobre arte e sobre valores artísticos”.  

Se efetiva e adequadamente implementada, portanto, a inserção da         

música no ensino fundamental pode significar um importante passo para          

uma melhoria qualitativa do processo de ensino-aprendizagem, pelo        

potencial que a música oferece em termos de desenvolvimento emocional e           

cognitivo do alunado (para muito além da perspectiva apenas artística),          

contribuindo assim para o desenvolvimento tanto dos processos        

relacionados à percepção, à imaginação, à observação e raciocínio, além de           

do controle gestual e motor; como para a ampliação e enriquecimento de            

sua leitura de mundo, de reconhecimento e respeito à diversidade humana e            

cultural que o cerca. 

 

 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo Geral 
 

O Curso de Música da UEFS tem como objetivo geral proporcionar a            

formação de professores na área de educação musical, em diversos espaços           

formais e não formais de ensino, mais especificamente, na rede de ensino            

fundamental e médio, e em instituições de ensino específico de música,           

integrando sua prática ao seu entorno, com sólida base acadêmica,          

consciência crítica, ética e responsabilidade social. 

 

 
4.2. Objetivos Específicos 
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Constituem objetivos específicos do Curso de Licenciatura em Música         

da UEFS: 

 
a) Oportunizar aos futuros docentes uma vivência de formas        

diversificadas de ação artístico-musical e pedagógica, dando ênfase        
ao trabalho interdisciplinar,  

 
b) Oferecer oportunidades de aprofundamentos teórico e prático a partir         

do exercício docente;  
 

c) Assegurar uma formação capaz de respeitar e valorizar a identidade          
cultural dos alunos, incentivando e promovendo a criatividade, a         
produção individual e coletiva e participando com criatividade do seu          
desenvolvimento pessoal e social, buscando interfaces entre o erudito         
e o popular;  

 
d) Preparar os educadores musicais para desenvolver projetos       

interdisciplinares nas escolas, integrando a música às demais formas         
de manifestação artística, bem como outras áreas de conhecimento e          
vivências do ser humano. 

 
e) Atender a uma demanda de músicos e professores de música          

atuantes mas não titulados, como professores de escolas de música          
particulares, mestres de Bandas de Música, regentes de coros e          
orquestras e professores da rede de ensino fundamental e médio;  

 
f) Capacitar o profissional para desenvolver projetos de pesquisa e/ou         

intervenção nas áreas pedagógico-musicais, tendo como meta o        
aprimoramento geral da área e a criação de ações pedagógicas          
adequadas à região.  

 
g) Viabilizar projetos de pesquisa interdisciplinares, relacionando a       

performance e o ensino musical a várias áreas do conhecimento como           
a Pedagogia, a História, a Etnomusicologia, a Filosofia, a Sociologia, a           
Psicologia, a Literatura, o Teatro, a Neurociência e a Educação Física; 

 
h) Viabilizar o desenvolvimento musical e técnico-instrumental (e vocal)        

dos alunos, possibilitando-lhes a atuar como instrumentistas e        
cantores, em contextos e formações musicais variadas, como        
orquestras, coros, bandas de música, conjuntos de diversos estilos e          
gêneros musicais.  

 
 
 
 
 
5. PERFIL DO PROFISSIONAL EGRESSO 
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O profissional egresso do curso de Licenciatura em Música da UEFS           

deverá possuir domínio e competência das técnicas e práticas musicais, bem           

como ser um arte-educador comprometido com a realidade sócio cultural na           

qual estará inserido e, portanto, capaz de valorizar as experiências culturais           

dos alunos na definição do processo pedagógico, sendo este direcionado          

para a ampliação do universo cultural dos educandos, de modo a formar            

competências que possam ser significativas e úteis para a sua vida. 

Além disso, o egresso deverá apresentar capacidade de diálogo         

interdisciplinar com profissionais de outras áreas, viabilizando assim a         

elaboração e a atuação conjunta em projetos artísticos, educacionais e/ou          

de pesquisa, de forma a abrir a perspectiva de uma relação com o             

conhecimento e a Arte, potencializador do processo mais amplo de          

ensino-aprendizagem. 

5.1. Competências e habilidades a serem desenvolvidas 

 

O egresso do curso de Música da UEFS deverá der um conjunto de             

competências específicas, sendo estas entendidas como a capacidade de         

mobilizar conhecimentos, a fim de se enfrentar uma determinada situação.          

Nesse sentido as competências esperadas do egresso dizem respeito aos          

diferentes campos de sua vivência profissional, onde este deverá mostrar-se          

capaz de: 

 
● No campo pedagógico: organizar e facilitar os processos de ensino          

e aprendizagem musicais, no que diz respeito à sua linguagem própria e            

às habilidades instrumentais e vocais, em diferentes níveis e espaços          

educacionais; 

 
● No campo instrumental e vocal: expressar-se musicalmente nos        

vários estilos musicais, sejam eles eruditos, populares ou ‘folclóricos’,         

evidenciando excelência prática na execução instrumental.  

 
● No campo de conhecimento composicional: criar, arranjar e        

improvisar, com domínio da linguagem musical e sua sintaxe, assimilando          

e valorizando musicalmente diferentes expressões culturais;  
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● No campo dos fundamentos teóricos: compreender amplamente a        

linguagem musical, seus fundamentos científicos, filosóficos e históricos,        

seu papel simbólico e cultural;  

 
● No campo da produção de conhecimento: dominar procedimentos        

metodológicos próprios à pesquisa em música e suas articulações com as           

demais áreas do conhecimento humano, bem como no que concerne à           

criação musical e artística. 

 
 

 

 

 

 

6. CAMPO DE ATUAÇÃO 

 

Tendo em vista as demandas sociais observadas na Feira de Santana           

e sua região, e em consonância com o estabelecido no Parecer CES/CNE nº             

195/2003, de 05 de agosto de 2003, o profissional egresso do Curso de             

Música da UEFS atuará na área educacional, no ensino dos níveis           

fundamental, médio e superior, pública ou privada. Na gestão e          

coordenação de atividades educacionais, especialmente as relacionadas à        

Música. Em instituições (fundações, núcleos, centros culturais, ONGs, etc.)         

de pesquisa, apoio, conservação e difusão do patrimônio histórico-musical         

nacional, prestando assessoria ou como pesquisador, ou ainda dando         

suporte técnico a quaisquer modalidades de ensino e prática musical          

(corais, orquestras, bandas, fanfarras etc.). 

 

 

 

7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

O presente projeto reflete as mudanças propostas pela Lei nº          

9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) que altera as            

concepções da educação brasileira, a formação dos professores, trazendo         
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possibilidades de reformulações e mudanças significativas nos diferentes        

níveis e modalidades do ensino. 

Essas mudanças foram referendadas pelas Resoluções CNE 01/2002 e         

02/2002 do Conselho Nacional de Educação (em anexo), que estabelecem          

as Diretrizes Curriculares Nacionais e a Duração e Carga Horária dos Cursos            

de Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso           

de licenciatura, de graduação plena, fundamentadas no Parecer 09/2001. 

Cabe destacar que a Resolução do CNE/CP nº 002/2002 estabelece a           

carga horária mínima para os cursos de licenciatura de graduação plena           

para formação de professores, definindo as dimensões em que esta Carga           

Horária deve ser trabalhada: 

Art. 1º A carga horária dos cursos de Formação de Professores da Educação             
Básica, em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena,           
será efetivada mediante a integralização de, no mínimo, 2.800 (duas mil           
e oitocentas) horas, nas quais a articulação teoria-prática garanta, nos          
termos dos seus projetos pedagógicos, as seguintes dimensões dos         
componentes comuns: 

I. 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular,        
vivenciadas ao longo do curso; 

II. 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado a        
partir do início da segunda metade do curso; 

III. 1800 (mil e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos          
curriculares de natureza científico-cultural; 

IV. 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades        
acadêmico-científico-culturais (grifos nossos). 

 

Por sua vez, a Resolução CES/CNE nº 2/2004, de 08 de março de             

2004 (em anexo), institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de           

graduação em Música e foi também contemplado na presente proposta.          

Embasam ainda este projeto os seguintes atos legais (ver o teor integral de             

cada um dos mesmos, em anexo): 

 

● Decreto nº 5.626 de 22 de dezembro de 2005, da Presidência da            
República (Institui a obrigatoriedade de LIBRAS em cursos de         
formação de professores); 

● Lei nº 11.769 de 18 de agosto de 2008 (Torna obrigatório o ensino de              
música nas escolas de ensino fundamental e médio); 

29 
 



 

● Parecer CNE/CES nº 228 de 4 de agosto de 2004 (Discorre sobre a             
diferenciação a ser feita entre carga horária de estágio e carga           
horária de Práticas educativas e sobre a caracterização de estágio          
supervisionado); 

● Parecer CNE/CES nº 197 de 7 de julho de 2004, (Discorre sobre um             
quinto da carga horária para os componentes dos conhecimento         
pedagógicos em cursos de licenciatura); 

● Resolução UEFS-CONSEPE nº 54, de 21 de setembro de 2001 (Regula           
as Atividades Complementares). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE III 

CURRÍCULO 
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8. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

A organização didático-pedagógica do Curso de Licenciatura em        

Música da UEFS busca contemplar as características delineadas para o perfil           

do egresso, bem como seus objetivos gerais. O currículo é assim marcado            

pela articulação entre uma proposta de aprendizagem significativa que         

aborda aspectos pedagógicos e teóricos da reflexão acadêmica, além da          

prática musical e docente, e da valorização das formas de expressão           

cultural (sobretudo no campo da música) nacionais e locais/regionais. 

Tendo em conta tais princípios norteadores, o currículo foi organizado          

observando as diretrizes legais para estruturação das Licenciaturas e dos          

cursos de Música, do que resulta sua estruturação de seus diversos           

componentes em quatro dimensões básicas, que comportam, por sua vez,          

eixos de conhecimento. Tais eixos visam atender ao rol de competências e            

habilidades anteriormente definidas, buscando contemplar os diferentes       

âmbitos do conhecimento profissional, assegurando a formação inicial do         

Licenciado em Música.  

A organização dos eixos do conhecimento visa contemplar as         

dimensões que articulam disciplinaridade, interdisciplinaridade e      

transversalidade, formação comum e formação específica, conhecimentos       

da área de Música e conhecimentos que fundamentam a ação educativa,           

teoria e prática, bem como o desenvolvimento da autonomia intelectual e           

profissional, buscando superar a oposição do conteudismo e pedagogismo,         

contemplando espaços, tempos e atividades que facilitem aos discentes         

32 
 



 

fazerem a transposição didática dos objetos de conhecimentos específicos         

em objetos de ensino. 

A partir de tal entendimento os conhecimentos de cada Eixo são           

trabalhados em Componentes Curriculares organizados semestralmente pelo       

Colegiado de Curso, quando do seu planejamento acadêmico, atendendo à          

ementa definida no Projeto do Curso, à carga horária mínima prevista no            

fluxograma, e às necessidades de cada turma, bem como a especificidade           

regional, sócio-cultural e acadêmica dos discentes. 

Os diferentes componentes curriculares buscam assim, estabelecer       

um diálogo permanente com outras áreas do conhecimento, interagindo         

com a dimensão prática da formação profissional, e são trabalhados em           

diferentes modalidades, como: disciplinas teóricas e/ou práticas, oficinas,        

seminários temáticos, grupos de estudos, orientação de TCC, grupos de          

pesquisa, estágio, monitorias de ensino e extensão, etc. 

Tendo em vista o trabalho acadêmico formativo dos cursos de          

licenciatura, os componentes curriculares do curso de Licenciatura em         

Música da UEFS serão desenvolvidos, por princípio, de forma presencial, nos           

termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Não obstante, com base             

no artigo Art. 62, § 3º e na Portaria 4.059/2004 do MEC (em anexo), o               

presente projeto prevê a oferta de disciplinas ou seminários temáticos e           

interdisciplinares que utilizem em parte a modalidade de educação a          

distância, em caráter opcional, incluindo métodos e práticas de ensino e           

aprendizagem que incorporem o uso integrado de tecnologias de informação          

e comunicação para a realização dos objetivos pedagógicos. A oferta de           

atividades curriculares não presenciais não poderá ultrapassar o limite de          

20% da carga horária total da atividade proposta e exigirá a aprovação dos             

planos de curso dos professores pelo Colegiado. 

O currículo do Curso de Licenciatura em Música da UEFS está, então,            

assim estruturado: 

 

a) COMPONENTES DE FORMAÇÃO PRÁTICA – A Resolução do CNE/CP nº 002/2002            

define que a Prática como componente curricular deve permear todo o           

processo de formação do professor e ser vivenciada, de forma flexível e            

articulada com outros componentes e atividades ao longo do curso. Como           
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tal, os componentes de formação prática constituem-se como espaços         

sociais de construção de conhecimentos, saberes e sujeitos, mantendo         

relação orgânica com o estágio supervisionado, com as experiências de          

ensino e com o desenvolvimento de pesquisas e projetos. 

Os Componentes de Formação Prática do Curso de Música da UEFS           

somam um total de 690 horas, bem mais do que o mínimo de 400 horas               

definidas pela Resolução do CNE/CP nº 002/2002. Essa dilatação das          

atividades práticas evidencia, em verdade, uma característica fundamental        

do curso de música: ser um curso eminentemente prático. Toda a formação            

musical (inclusive a do licenciado) visa, em última instância, desenvolver          

capacidades necessárias à prática musical (a execução de um instrumento,          

o canto, a regência, a composição, etc.), do que resulta que praticamente            

inexistem componentes de cunho exclusivamente teórico. De fato, nesse         

sentido, a distinção entre formação prática e outros perfis formativos          

(supostamente de natureza teórica) deve ser entendida no presente projeto          

como indicando apenas a predominância (por vezes sutil) de um ou outro            

destes aspectos em um dado componente, e não como reflexo de uma            

diferença fundamental e mutuamente excludente dos tipos de saberes         

trabalhados pelos componentes em questão.  

Feita tal ressalva, podemos então observar que os componentes de          

natureza (predominantemente) prática estão agrupados nos seguinte Eixos        

de Conhecimento: 

 
Quadro 04 – Eixos integrantes dos componentes de formação prática 

Eixo de Conhecimento Carga Horária 

Prática Instrumental e vocal 270 h 
Prática Educativa 330 h 
Pesquisa e Prática Musical (TCC) 120 h 

Total 720 h 

 

Os componentes do Eixo Prática Instrumental visam proporcionar        

ao educando vivências didático-musicais, que lhe oportunizem o domínio de          

habilidades, de reconhecimento e controle dos processos cognitivos,        

psicomotores e comportamentais envolvidos na performance musical, seja        

ela instrumental ou vocal. 
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Os componentes do Eixo Prática Educativa têm por foco         

proporcionar ao educando vivências didático-musicais, voltadas para o        

desenvolvimento de habilidades de ensino musical e instrumental/vocal,        

bem como das técnicas de regência, com ênfase naquelas voltadas para as            

atividades de educação musical. 

Os componentes do Eixo Pesquisa e Prática Musical visam         

sistematizar e exercitar a prática da pesquisa na área de música e suas             

intersecções com outras áreas de conhecimento, oportunizando o exercício         

da produção do conhecimento, sob uma perspectiva inter e transdisciplinar,          

mediante a construção de um projeto que culmina com a realização do            

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC. 

Em seu conjunto, tais Eixos buscam, pois, nos termos da Resolução           

CNE/CP 01/2002, articular os diferentes âmbitos do conhecimento        

profissional e do desenvolvimento da autonomia intelectual, respondendo        

ainda, parcialmente, pelo rol dos conhecimentos a serem ensinados, de          

caráter educacional e pedagógico, que fundamentam a ação educativa, de          

forma a integrar teoria e prática. 

 

b) ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO – O Estágio Curricular Supervisionado         

define-se como um momento de formação profissional que se dá tanto pelo            

exercício direto in loco, quanto pela presença participativa em ambientes          

próprios de atividades da área profissional, sob a responsabilidade de um           

profissional já habilitado, articulando concretamente teoria e prática de         

ensino, pesquisa e gestão educacional. Neste sentido, o Estágio deve          

contemplar diferentes atividades da rotina escolar, tais como a elaboração          

do projeto pedagógico, a matrícula, a organização das turmas e do tempo e             

espaço escolar. 

Com um total de 400 horas, as atividades de estágio do curso de             

Licenciatura em Música, estão agrupadas em Eixo específico e homônimo: 

 
Quadro 05 – Eixos integrantes do Estágio Curricular Supervisionado 

Eixo de Conhecimento Carga Horária 
Estágio Curricular Supervisionado 400 h 

Total 400 h 
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Os componentes do Eixo Estágio Curricular Supervisionado visam        

atender às prerrogativas legais no sentido de capacitar e inserir o aluno no             

mundo do trabalho, dando-se ênfase à integração dos saberes acadêmicos e           

das habilidades e competências adquiridas no decurso da formação         

universitária.  

A concepção e composição das atividades de estágio serão         

devidamente detalhadas no item 10 deste projeto. 

c) COMPONENTES CURRICULARES DE NATUREZA CIENTÍFICO-CULTURAL – Os        

componentes curriculares de natureza científico-culturais, dizem respeito       

aos conteúdos teóricos básicos à formação cultural e humanística, à          

formação docente e aos conteúdos específicos à área de música.  

Assim como os demais grupos de componentes, os de natureza          

científico-culturais estão agrupados em Eixos de Conhecimento, a saber: 

 

Quadro 06 – Campos e eixos integrantes dos componentes 

científico-culturais 

Campo de 
Formação Eixos de conhecimento Carga Horária 

Básico 
Conhecimentos Acadêmico-humanísticos 495 h 
Conhecimentos Pedagógicos 390 h 

Específico 
Instrumental e Vocal 180 h 
Teórico-musical  780 h 

Total 1.845 h 

 

Os componentes do Eixo Conhecimentos     

Acadêmico-humanísticos visam proporcionar uma formação acadêmica      

de natureza teórica científico-cultural capaz de estabelecer a interlocução         

com as demais áreas do conhecimento, tais como: História, Antropologia,          

Sociologia, Filosofia, dentre outras, além de possibilitar o desenvolvimento         

das habilidades de leitura e produção textual objetivando a realização de           

diferentes modalidades de trabalhos acadêmicos. 

Os componentes do Eixo Conhecimentos Pedagógicos visam       

possibilitar a analise das relações entre sociedade/educação/escola.       

Enfocam assim as reflexões sobre a prática pedagógica escolar enquanto          

prática social específica, contemplando a perspectiva da pluralidade cultural,         

e discutem os fundamentos sócio-político-epistemológicos da educação na        
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formação do profissional de Musica e na construção da identidade docente,           

bem como as relações fundamentais do processo de trabalho docente.          

Refletem ainda sobre a formação do indivíduo: criatividade, improvisação,         

ludicidade, concentração, inteligência, sensibilidade, considerando as      

diferentes situações sócio-econômicas, de inserção cultural, de origem        

étnica, de gênero, de religião e aquelas provenientes da inclusão dos alunos            

portadores de necessidades especiais. 

Parte dos componentes do Eixo Instrumental e Vocal visa         

capacitar o discente a perceber a voz como instrumento natural e complexo,            

levando-o a conhecer os mecanismos de sua produção e controle, recursos           

e potencialidades. Um segundo grupo de componentes busca desenvolver as          

capacidades de leitura e escrita através dos signos musicais da tradição           

ocidental e da execução prática e competente do instrumento musical          

escolhido para estudo, integrando-os a outras formas de musicalidade.         

Conhecimentos instrumental e vocal articulam-se para possibilitar o discente         

a atuar, em sua prática educativa, como instrumentistas e cantores, em           

contextos e formações musicais variadas, de diversos estilos e gêneros          

musicais. 

Os componentes do Eixo Teórico-musical visam possibilitar o        

desenvolvimento das competências pertinentes ao domínio das técnicas        

básicas da composição, através do domínio de sua linguagem e de           

elementos como percepção, harmonia e estética musical. 

Em seu conjunto, os Eixos que abarcam os conteúdos curriculares de           

natureza científico-culturais cumprem assim o papel de complementar a         

articulação preconizada pela Resolução CNE/CP 01/2002, no que diz         

respeito ao rol dos conhecimentos a serem ensinados, de caráter          

educacional e pedagógico, além de articular disciplinaridade e        

interdisciplinaridade, formação comum e específica. 

 

d) ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS – Estas, identificadas como       

AACCs, seguem as diretrizes da Resolução do CNE/CP nº 002/2002 e visam            

proporcionar ao discente uma formação acadêmica ampla, que não se          

restrinja às atividades curriculares, incentivando-o a buscar novas vivências         

e espaços de produção e difusão do saber, além de outras formas de             
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experiência e interação sócio-culturais, devendo estas somar um total de          

200 horas ao longo do curso.  

As concepção e composição das AACCs serão devidamente detalhadas         

no item 12 deste projeto. 

 

Somados, pois, os diferentes conteúdos curriculares e as AACCs         

integralizam uma carga horária total de 3.165 h, que conferem à           

Licenciatura em Música da UEFS uma duração de 04 anos, em conformidade            

com a Resolução CNE/CES nº 02, de 18 de junho de 2007. A distribuição              

geral das cargas horárias encontra-se sintetizada no quadro abaixo: 

 

Quadro 07 – Quadro síntese da distribuição de cargas horárias 

Conteúdos Eixos 
Carga Horária dos Eixos 

Componente
s 

Obrigatórios 

Componente
s Optativos 

Componente
s Eletivos 

Científico 
Culturais 

Conhecimentos Acadêmico-humanísticos 375 h — 120 h 
Conhecimentos Pedagógicos 330 h 60 h — 

Instrumental e Vocal 135 h 45 h — 
Teórico-musical 735 h 45 h — 

Sub-totais 1.575 h 150 h 120 h 

Total Parcial 1.845 h 

Formação Prática 

Prática Instrumental e vocal 270 h — — 
Prática Educativa 330 h — — 

Pesquisa e Prática Musical 120 h — — 
Sub-total 720 h — — 

Total Parcial 720 h 

Estágio Supervisionado 

Estágio Supervisionado 400 h — — 
Sub-Total 400 h — — 

Total Parcial 400 h 
  

Totais por tipo de Componentes Obrigatórios Optativos Eletivos 

2.665 h 150 h 120 h 

 Total dos Componentes Curriculares 2.965 h 

     

AACC  200 h 

 TOTAL GERAL 3.165 H 

 

 

 

8.1. Flexibilidade curricular 

 

A flexibilidade curricular é entendida como uma necessidade no         

contexto da formação docente, dada a constante mudança dos cenários          

sócio-culturais, que exigem uma atitude permanente de reflexão, diálogo e          
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adaptação do profissional de educação às demandas técnicas e/ou sociais          

impostas por esta realidade em mutação. 

No projeto de Licenciatura em Música da UEFS a flexibilidade          

curricular apresenta-se e concretiza-se sob a forma de três de suas           

características estruturantes: uma primeira confere ao discente a        

possibilidade de participar ativamente da construção do seu currículo, para          

o que lhes são reservadas uma carga horária de 270 horas que este             

integralizará livremente com componentes curriculares optativos      

(compreendendo 150 horas) e eletivos (compreendendo 120 horas), estes         

últimos, definidos segundo a Resolução CONSEPE nº 84/2009 (em anexo). 

Os componentes curriculares do tipo optativos (definidos no item 8.3)          

visam oferecer ao aluno a possibilidade de construir um currículo mais           

personalizado, no qual ele pode adequar sua formação a seus interesses e            

perspectivas profissionais futuras na área do ensino ou da prática musical.  

No rol dos optativos encontra-se ainda 04 componentes identificados         

como ‘Tópicos especiais de estudo em música’ com carga horária variando           

entre 45 e 60 horas. Diferente dos demais componentes de ‘conteúdo           

definido’, por assim dizer, os tópicos especiais têm ementas e conteúdos           

‘abertos’ que visam possibilitar o trabalho com temas e recortes específicos,           

propostos pelos docentes (quer sejam do quadro do curso, quer sejam           

visitantes) e/ou solicitados pelos discentes, bem como apresentar o         

resultado de pesquisas e trabalhos de pós-graduação, apresentados em         

primeira mão, como forma de evidenciar e fortalecer a relação entre ensino            

e pesquisa.  

Com isso, a inserção dos tópicos especiais de estudos amplia ainda           

mais a flexibilidade curricular através da possibilidade de oferta de          

componentes diversificados e inovadores, de forma pontual ou continuada,         

nas situações em que não se julga necessário realizar mudanças          

curriculares mais amplas.  

Os componentes de tipo eletivos, por sua vez, visam fortalecer as           

experiências e o pensamento interdisciplinar do discente, oportunizando-lhe        

o contato com outros campos de saber.  

A segunda característica diz respeito à preocupação com a restrição          

do número de pré-requisitos curriculares, de modo a ampliar e assegurar a            

possibilidade de construção deste currículo pelo discente. Nesse caso, os          
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pré-requisitos foram mantidos apenas nas situações em que sua supressão          

trouxesse prejuízos ao processo formativo do discente.  

A terceira e mais ampla característica a ser considerada aqui se refere            

à variabilidade dos componentes que integram os diferentes Eixos do          

conhecimento. De fato, embora cada um dos Eixos previamente descritos          

traga uma relação de componentes integrantes expressos na proposta de          

curricular do curso (item 8.2 deste projeto), tais componentes não são           

fixos. Abre-se assim a possibilidade de alteração, a qualquer momento, do           

rol de componentes ofertados, pela inclusão, alteração ou substituição         

destes, desde que mantida a carga horária e a caracterização do eixo em             

que se encontra, quando se julgar necessário a realização de ajustes e            

aprimoramentos do currículo, possibilitando assim a sua permanente        

adequação à realidade. Tais mudanças se farão necessariamente por         

decisão do colegiado do curso devidamente justificada.  

Desse modo, a proposta curricular ora apresentada e considerada         

vigente não é entendida como uma norma a ser obrigatoriamente cumprida,           

mas como um elemento norteador, cujos componentes podem ser         

substituídos ou alterados, de modo pontual ou ‘definitivo’, conforme a          

avaliação de ganho que estes propiciem aos alunos.  
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8.2. Síntese da organização curricular 

Conteúdos Eixos Componentes curriculares* CH CH 
Eixo 

Pré-Requisito 

Científico 
Culturais 

Conhecimentos 
Acadêmico-huma

nísticos  

Introdução à Antropologia 60* 

495 h 

▬ 
Relações étnico-raciais na escola 60* ▬ 
História geral da arte 60* ▬ 
História da educação I-E 60* ▬ 
Fundamentos Históricos, filosóficos e    
sociológicos da educação 

30* ▬ 
Tecnologias da informação e da comunicação 45* ▬ 
Elementos de etnomusicologia  30* ▬ 
Psicologia da Música 30* ▬ 
Eletiva I 60* ▬ 
Eletiva II 60* ▬ 

Conhecimentos 
Pedagógicos 

Educação especial e políticas educacionais     
inclusivas 

60* 

390 h 

▬ 
Didática I 60* ▬ 
Libras 45* ▬ 
Gestão e política educacional 45* ▬ 
Psicologia da educação I - Aprendizagem 60* ▬ 
Psicologia da educação II - Desenvolvimento 60* ▬ 
Optativa I 60* ▬ 

Instrumental e 
Vocal 

Técnica vocal 45* 

180 h 

▬ 
Teclado I 30* ▬ 
Teclado II 30* Teclado I 
Teclado III 30* Teclado II 
Optativa II 45* ▬ 

Teórico-musical 

Arranjo, composição e criação musical 60* 

780 h 

▬ 
Harmonia I 45* ▬ 
Harmonia II 60* Harmonia I 
Contraponto 30* Análise musical II 
Estética e estética musical 45* ▬ 
Análise musical I 30* Harmonia II 
Análise musical II 30* Análise musical I 
História da música I 45* ▬ 
História da música II 45* ▬ 
História da música III 45* ▬ 
História e diversidade da música brasileira 60* ▬ 
Música popular 30* ▬ 
Teoria e percepção musical I  45* ▬ 
Teoria e percepção musical II 45* Teoria e percepção musical I 
Teoria e percepção musical III  60* Teoria e percepção musical II 
Teoria e percepção musical IV  60* Teoria e percepção musical III 
Optativa III 45* ▬ 

Formação 
Prática 

Prática 
Instrumental e 

vocal 

Prática de conjunto I  30* 

270 h 

▬ 
Prática de conjunto II 30* ▬ 
Prática de Instrumento I 30* ▬ 
Prática de Instrumento II 30* ▬ 
Prática de Instrumento III 30* ▬ 
Música Digital 60* ▬ 
Canto coral I  30* ▬ 
Canto coral II  30* ▬ 

Prática 
Educativa 

Regência I  30* 

330 h 

▬ 
Regência II  30* Regência I 
Regência III  30* Regência II 
Educação musical I  60* ▬ 
Educação musical II  60* ▬ 
Educação musical III  60* ▬ 
Educação musical IV  60* ▬ 

Pesquisa e Prática 
Musical 

Metodologia da pesquisa em música 30* 

120 h 

▬ 
Pesquisa musical I 30* Metodologia da pesquisa em música 
Pesquisa musical II 30* Pesquisa musical I 
Pesquisa musical III 30* Pesquisa musical II 

Estágio 
Supervisionado 

Estágio 
Supervisionado 

Estágio Supervisionado I 90* 

400 h 

▬ 
Estágio Supervisionado II* 100 Estágio Supervisionado I 
Estágio Supervisionado III* 105 Estágio Supervisionado II 
Estágio Supervisionado IV* 105 Estágio Supervisionado III 
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AACC ▬ ▬ ▬ 200 h ▬ 

   Carga Horária Total 3.165 h  

* O ementário dos componentes curriculares acima listados encontra-se no ANEXO A, deste projeto. 

8.3. Componentes optativos 

 

Os componentes curriculares optativos visam permitir que o        

Licenciado em Música possa ampliar ou complementar suas habilidades e          

competências escolhendo entre as várias opções oferecidas, aqueles que         

venham ao encontro de suas necessidades e interesses, objetivando o          

aprofundamento de seus estudos em qualquer área de sua preferência. 

Os componentes a serem ofertados em caráter optativo encontram-se         

elencados nos eixos de conhecimento relativos conteúdos científico        

culturais, em conformidade com as competências e habilidades que tais          

eixos possibilitam desenvolver.  

 
Quadro 8 – Relação dos componentes curriculares optativos por eixo 

Eixos Componentes curriculares* Código  CH 

Conhecimentos Pedagógicos 

Pedagogia do instrumento  LET 651 45 
Gênero e educação LET 662 45 
Psicologia da educação musical LET 663 45 
Tópicos especiais de estudo em música I LET 682 45 
Tópicos especiais de estudo em música II LET 683 60 

Instrumental e Vocal 

Fisiologia da voz LET 674 60 
Canto popular  LET 643 60 
Tópicos especiais de estudo em música III LET 684 45 
Tópicos especiais de estudo em música IV LET 685 60 
Prática de Conjunto III LET 647 45 

Teórico-musical 

Acústica musical LET 672 45 
Sociologia da Música LET 673 45 
Mitologia e práticas musicais afro-descendentes LET 675 45 
Mitologia e práticas musicais dos indígenas brasileiros LET 676 45 

* O ementário dos componentes curriculares acima listados encontra-se no ANEXO A, deste projeto. 

 

Deve-se destacar que, embora estejam agrupados nos eixos de         

conhecimento, não há uma limitação quanto ao número de componentes          

optativos que o discente poderá fazer em um mesmo eixo. A distribuição            

presente no quadro síntese da organização curricular (item 8.2), portanto,          

não deve ser entendida como uma regra, mas apenas como um indicativo            

da possibilidade de aprofundamento das habilidades e competências        

pertinentes a cada eixo. Desse modo o discente tanto poderá cursar os            

componentes optativos todos em um mesmo eixo, como fazê-lo em eixos           

diferentes. 
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9. FLUXOGRAMA DO CURSO 

Se
me
str
es 

 

Componentes Curriculares 

                                                           

1º 
 

Introdução à Antropologia 
    Fundamentos hist., filosóf. 

e sociológicos  da 
educação 

    Teoria e Percepção musical 
I 

    Relações étnicoraciais na 
escola 

   
Teclado I 

                 

  C301  60      E338  30      L631  45      E311  60      L635  30 

                                                           

                                                           

2º 
  Elementos de 

etnomusicologia 
   

História geral da arte 
    Teoria e Percepção musical 

II 
   

Harmonia I 
   

Teclado II 
                 

  L644  30      L502  60      L632  45      L638  45      L636  30 

                                                           

                                                           

3º 
 

Prática de Conjunto I 
   

História da Música I 
    Teoria e Percepção musical 

III 
   

Harmonia II 
   

Teclado III 
                 

  L645  30      L652  45      L633  60      L639  60      L637  30 

                                                           

                                                           

4º 
 

Prática de Conjunto II 
   

História da Música II 
    Teoria e Percepção musical 

IV 
   

Análise Musical I 
   

Educação Musical I   
                 

  L646  30      L653  45      L634  60      L656  30      L658  60 

                                                           

                                                           

5º 
  Gestão e política 

educacional 
   

História da Música III 
   

Psicologia da Música 
   

Análise Musical II 
   

Educação Musical II 
                 

  E120  45      L654  45      L664  30      L657  30      L659  60 

                                                           

                                                           

6º 
 

Regência I 
    História e diversidade da 

musica brasileira 
    Educ. esp. e políticas 

educacionais inclusivas 
   

Prática de Instrumento I 
   

Educação Musical III 
                 

  L665  30      L655  60      E113  60      L648  30      L660  60 

                                                           

                                                           

7º 
 

Regência II 
    Arranjo, composição e 

criação musical 
   

Optativa III 
   

Prática de Instrumento II 
   

Educação Musical IV 
                 

  L666  30      L668  60        45      L649  30      L661  60 

                                                           

                                                           

8º 
 

Regência III 
   

Música popular 
   

Música Digital 
   

Prática de Instrumento III 
   

 
                 

  L667  30      L670  30      L671  60      L650  30         

                                                           

                                                           

 
 

Convenções: 
 

1 
     

       
    1 – Componente Curricular   
  2 3   2 – Código do Componente (a ser atribuído pelo sistema acadêmico) 
    3 – Carga horária do componente   
                                                     

        Componentes Científico-culturais 
                                                     

        Componentes práticos 
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        Estágio curricular supervisionado 
       

       
Indicação de pré-requisito (sentido descendente)        

10. ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

Como já foi sinalizado, os componentes e atividades de Estágio          

Curricular Supervisionado constituem-se em etapa obrigatória na       

Licenciatura em Música e visam capacitar e inserir o aluno no mundo do             

trabalho, dando-se ênfase à integração dos saberes acadêmicos e das          

habilidades e competências adquiridas no decurso da formação        

universitária, em conformidade com a Lei Federal nº 11.788/2008, sem que           

isto implique, contudo, em vínculo empregatício entre o aluno-estagiário e a           

instituição em que este estagia. 

Para tanto os componentes do Eixo buscam conduzir os estudantes a,           

sob acompanhamento de professor orientador, diagnosticar os espaços de         

atuação profissional, caracterizando o contexto e as relações de trabalho          

nesses espaços. Estes deverão ainda Analisar e refletir sobre a prática do            

ensino de música, de modo a elaborar e executar propostas de intervenção            

na forma de regência, mini-cursos, oficinas e projetos de extensão,          

oportunizando a situação de atuação efetiva do aluno-estagiário em         

atividades de ensino musical em escolas da Educação Básica e em outras            

instituições formadoras, tais como, seminários de música, escolas        

comunitárias, ONG’s, Projetos Especiais etc., com os quais a UEFS celebrará           

termo de compromisso a fim de viabilizar o estágio. 

Os componentes do Eixo Estágio Curricular Supervisionado serão        

desenvolvidos a partir do quinto período letivo. Do total de 400 horas            

previstas para este Eixo, 90 horas (Estágio Supervisionado I) são dedicadas           

ao contato inicial do discente com os espaços de atuação do profissional a             

partir de um primeiro levantamento diagnóstico, mediante elaboração de         

instrumentos de pesquisa e de categorias de análise das situações          

cotidianas, na escola, nas salas de aula de História, na educação básica em             

todas as modalidades, desenvolvendo metodologias e estratégias de escolha         

do material de apoio; 

100 horas (Estágio Supervisionado II) são dedicadas à elaboração e          

execução de projetos de intervenção pedagógica, na educação formal em          
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séries regulares em diferentes modalidades e/ou projetos especiais        

(educação de jovens e adultos, educação rural, aceleração, regularização do          

fluxo, educação indígena, educação comunitária, educação profissional,       

educação inclusiva), ou em espaços pedagógicos extra-escolares       

(seminários de música, ong’s, museus, arquivos, etc.) em forma de          

mini-cursos, oficinas e projetos de extensão; 

105 horas (Estágio Supervisionado III) são dedicadas à elaboração e          

execução de projetos de intervenção no ensino fundamental, em instituições          

escolares da rede pública, na área específica de formação, incluindo-se aí,           

obrigatoriamente, atividades de regência de classe em nível fundamental; 

105 horas (Estágio Supervisionado IV) são dedicadas à execução de          

projetos de intervenção pedagógica na educação básica em todas as          

modalidades, no ensino médio, incluindo-se aí, obrigatoriamente, atividades        

de regência de classe, culminando com a socialização das experiências          

vividas durante a atuação na regência nos diversos contextos         

sócio-educacionais experimentado pelos alunos. 

O aluno que já exerce atividade docente poderá, mediante         

comprovação, ter redução de até 50% da carga horária total destinada ao            

Estágio Curricular Supervisionado. As condições para tal aproveitamento,        

bem como as demais condições gerais para o desenvolvimento do Estágio           

Curricular Supervisionado seguirão as diretrizes estabelecidas pela Lei        

Federal 11.788/2008, pelo Regimento de Estágios Curriculares Obrigatórios        

dos Cursos de Licenciatura da UEFS, instituído pela Resolução CONSEPE nº           

149/2009 (em anexo) e por Regulamento Específico de Estágio do Curso de            

Música, a ser elaborado pela área de estágio do curso e aprovado por seu              

colegiado. 

 

 

 

11. TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO 

  

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) no curso de Licenciatura em            

Música será exigido como requisito final para integralização curricular e          

deverá atender às normas gerais da Universidade e aos critérios de           
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organização deste projeto, enfocando aspectos específicos da área de         

música. 

Para realização do TCC o aluno deverá previamente apresentar um          

projeto de pesquisa com tema, problema, justificativa, objetivos,        

metodologia, bibliografia e fontes. Para a elaboração deste projeto ele          

contará com a orientação de um professor com titulação mínima de           

especialista ou reconhecida experiência no ensino superior, e formação em          

área correlata ao tema que o aluno pretende desenvolver. 

Cada professor não poderá ter a seu encargo um número excessivo           

de orientandos por semestre, cabendo ao colegiado avaliar o número          

máximo de orientandos e distribuí-los equitativamente entre os docentes         

habilitados à orientação, de acordo com a demanda existente. A carga           

horária de orientação do TCC contará como carga horária de ensino de            

graduação, pois o TCC é um elemento inerente à formação do aluno, e deve              

ser registrada no PIT do docente. 

A execução do projeto de pesquisa, ou seja, a pesquisa propriamente           

dita, cujos resultados serão apresentados no TCC, ocorrerá especialmente         

como parte das atividades dos componentes curriculares ‘Metodologia da         

pesquisa em música’ e ‘Pesquisa musical I, II e III’. Esta pesquisa deverá             

ser também acompanhada pelo professor que orientou o projeto, salvo          

situações especiais, e seus resultados pcoderão ser expressos sob as          

seguintes modalidades: monografia, artigo científico, relatórios de projetos        

de iniciação científica, execução de projetos visando atividades centradas         

em áreas teórico-práticas e de formação profissional relacionadas com o          

curso.  

Assim, embora a apresentação do TCC propriamente dito só corra no           

último semestre do curso, cabe ressaltar que a atividade de pesquisa que o             

viabiliza não está restrita a esse momento. Os componentes do Eixo           

‘Pesquisa e prática musical’ têm início no quinto período letivo, de modo que             

o efetivo envolvimento e a realização de atividade de pesquisa no curso            

dão-se concretamente em, pelo menos 50 % de seu desenvolvimento, além           

daquelas experiências eventualmente proporcionadas por projetos de       

iniciação científica. Evidencia-se assim que a pesquisa é pensada como          

prática formadora do licenciado em música da UEFS, e que este a entenderá             
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como dimensão natural e complementar de sua vivência acadêmica e          

profissional.  

As modalidades de TCC anteriormente citadas terão sua tipologia,         

características e detalhamento definidas por regulamentação própria a ser         

elaborada pelo Colegiado do Curso e aprovada pelo CONSEPE. Tal          

regulamentação estabelecerá ainda as diretrizes técnicas relacionadas à        

elaboração de cada modalidade de TCC, bem como os critérios, os           

procedimentos e os mecanismos de avaliação dos mesmos. 

As normas para a coordenação e orientação do TCC no âmbito do            

Curso de Licenciatura em Música da UEFS então sinalizadas em minuta de            

instrução normativa específica (anexo B deste projeto) a ser submetida ao           

CONSEPE. 

 

 

12. ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS  

 

Como já foi sinalizado, a exigência das atividades        

acadêmico-científico-culturais (AACCs) visa assegurar ao discente uma       

formação acadêmica que não se restrinja à mera vivência de sala de aula,             

instigando-o a buscar outros espaços e formas de experiência e          

aprendizado. 

Assim, o curso exige a realização, pelo aluno, de AACCs sob a forma             

de participação em projetos de iniciação científica e extensão, monitoria de           

ensino e extensão, participação em seminários, congressos e eventos         

acadêmicos (com ou sem apresentação de trabalhos), publicação de artigos,          

estágios extracurriculares, entre outras atividades reconhecidas pelo       

Colegiado do Curso. 

As AACCs devem somar 200 horas, distribuídas ao longo do curso, de            

acordo com a disponibilidade e interesse do discente, desde que observada           

a Resolução CONSEPE 54/2001 (em anexo), que estabelece as condições          

para o desenvolvimento de tais atividades nos currículos de formação de           

professores da UEFS.  
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13. FORMAS DE REALIZAÇÃO DA INTERDISCIPLINARIDADE 
 

Como já foi sinalizado anteriormente, a concretização da        

interdisciplinaridade na licenciatura em Música da UEFS começa pela         

organização dos eixos do conhecimento, na medida em que esta busca           

viabilizar o contato do graduando com outras áreas de saber, sendo os            

componentes curriculares eletivos apenas a expressão mais evidente de tal          

preocupação.  

Com efeito, o contato com os elementos curriculares como do Eixo de            

conhecimentos acadêmico-humanísticos proporcionará exercícios sucessivos     

e distintos de vivência interdisciplinar que instrumentalizarão o discente         

com os elementos teóricos necessários para o olhar inter e multidisciplinar           

sobre a realidade e, particularmente, para com sua prática profissional. 

Nesse sentido não é descabido lembrar que o licenciado em música é,            

por definição, e antes de mais nada, um músico-professor. É ele mesmo a             

síntese interdisciplinar de duas áreas de saber em princípio autônomas: a           

música e a docência, identificadas anteriormente como formação específica         

e formação básica, respectivamente. Sua formação, portando, não poderia         

se dar, senão sob o signo do permanente diálogo entre os saberes musicais,             

pedagógicos, psicológicos, culturais, históricos, entre outros. 

As AACCs, por sua vez, ampliam ainda mais o leque de contatos com             

outros campos de saber, na medida em que oportunizam ao discente a            

possibilidade de participação em eventos acadêmicos ou mesmo de         

participar de projetos de caráter extensionista que, obviamente, não se          

restringem ao campo específico da música.  

Por fim, cabe lembrar que a formação curricular interdisciplinar e a           

possibilidade de ampliá-la, mediante as AACCS, fazem parte de um          

processo pensado para possibilitar o desenvolvimento de pesquisas (com         

vistas a realização do TCC) que incorporem tais elementos, ou seja, visa            

possibilitar o desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares como uma        
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rotina no âmbito do curso e da vivência profissional e acadêmica de seus             

futuros egressos. 

 

14. INTEGRAÇÃO COM A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 
 

A Licenciatura em Música da UEFS terá como característica         

permanente a integração com as atividades de extensão, esta entendida          

como sendo “o processo educativo, cultural e científico que articula, de           

forma indissociável, o ensino e a pesquisa, viabilizando a relação          

transformadora entre universidade e sociedade” (UEFS/Extensão, 2010).       

Com efeito, o CUCA, espaço que abrigará a licenciatura, é hoje um dos             

principais órgãos fomentadores da extensão universitária, no âmbito das         

atividades culturais.  

Seus nove setores ofertam à comunidade diversas atividades, dentro         

das diferentes linguagens artísticas, atendendo, apenas em 2009, a um          

público de 14.695 pessoas, distribuídas em oficinas de música, dança,          

teatro, artes plásticas, fotografia, bem como exposições em seus museus e           

galerias (UEFS/Relatório, 2009). Em seu conjunto, tais atividades        

contribuem para o enriquecimento cultural da população e propiciam novas          

oportunidades e saberes, inclusive de caráter profissionalizante, que        

ampliam e potencializam as perspectivas de integração de seus beneficiados          

à sociedade e à vivência plenamente cidadã. 

Do público total beneficiado pelas atividades extensionistas do CUCA,         

946 pessoas foram atendidas especificamente pelas oficinas e atividades         

promovidas pelo Seminário de Música do CUCA. Tais oficinas constituem-se,          

pois, em espaços propícios para a atuação dos estudantes da Licenciatura           

em Música, conciliando assim experiências e vivências de integração entre o           

ensino e o atendimento à comunidade.  

Estas atividades poderão ser também desenvolvidas a partir de         

projetos especiais, propostos pelos docentes do curso, a parir de sua           

implantação, e financiados por órgão de fomento, como FAPESB, PROBIC e           

PIBIC. Cabe assinalar, porém, que o CUCA conta com um programa           

específico de bolsas estudantis, o Programa de Bolsa Trabalho Arte Cultura,           
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que desde 1996 disponibiliza aos graduandos de diversas áreas cerca de 30            

vagas, renovadas periodicamente. 

O Programa de Bolsa Trabalho Arte Cultura visa “estimular o          

envolvimento do estudante de graduação em atividades extensionistas, que         

propiciem aprofundamento em determinada área das Artes, desenvolvendo        

habilidades e atitudes favoráveis à sua formação cultural e profissional.          

Incentiva, também, a produção artística independente” (UEFS/Programa       

Institucional de Bolsas, 2010). Na atualidade este programa atende, como          

já foi assinalado, a estudantes de todas as graduações da UEFS, mas com a              

implantação da Licenciatura em Música, esta passará a ser, naturalmente,          

uma área preferencial na seleção dos candidatos ao programa. 
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PARTE IV 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 
 



 

 

15. AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

A avaliação será entendida no curso de Licenciatura em Música da           

UEFS como prática processual, relacionada à construção do conhecimento,         

levando-se em consideração a co-responsabilidade professor/aluno em tal        

empreendimento.  

Dentro dessa premissa geral, o processo de avaliação do processo de           

ensino-aprendizagem não está dissociado do estímulo à prática        

investigativa, e deve contribuir para o desenvolvimento das competências e          

habilidades do aprendiz, estimulando assim a busca pela construção de sua           

autonomia intelectual e acadêmica. 

Observados tais princípios norteadores, a avaliação será       

implementada ainda mediante as seguintes condições: 

 

a) Cada professor deverá explicitar, no início do semestre, a proposta de           
avaliação que será desenvolvida nos diferentes componentes curriculares        
quanto aos princípios, funções, objetivos e estratégias, de acordo com a           
abordagem metodológica proposta; 

 
b) A verificação final de aprendizagem deverá ser coerente com a          

abordagem metodológica e as formas de avaliação adotadas durante o          
semestre, não se restringindo à prova individual escrita; 

 
c) Durante cada período letivo serão realizadas tantas avaliações,        

identificadas como Medidas Parciais Consolidadas (MPC), quantas o(a)        
docente julgar necessário, sendo porém feito o registro final em diário de            
classe de apenas 03 (três) MPCs;  

 
d) Por se tratar de curso de natureza presencial a avaliação levará em            

conta o aspecto da assiduidade e aproveitamento, ambos eliminatórios         
por si mesmos. A assiduidade é aferida pela freqüência às aulas e            
demais atividades da disciplina, considerando-se nela reprovado o aluno         
que não alcançar, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) da            
freqüência total, vedado o abono de faltas. O aproveitamento é aferido           
pelo grau de aplicação do aluno aos estudos; 

 
e) Os resultados das avaliações são expressos por notas, numa escala de           

zero (0) a dez (10), cuja atribuição é de inteira responsabilidade do            
professor, do componente curricular, estando aprovado, sem avaliação        
final, o aluno com nota sete (7) como Média das Medidas Parciais            
Consolidadas (MMPC), conforme fórmula abaixo: 

 
MMPC = MPC1 + MPC2 + MPC3 
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         3 
 
f) A avaliação final será realizada com o aluno que obtiver Média Final            

inferior a 7 (sete), sendo então aprovado o aluno que obtiver Média igual             
ou superior a 5 (cinco), dada pela Média ponderada das medidas parciais            
consolidadas (MMPC) e Avaliação Final (AF), conforme abaixo: 

 
MF = MMPC x 0,6 + AF x 0,4 

 
g) Será considerado reprovado, em cada componente curricular, sem direito         

a Avaliação Final, o estudante que: 
 

I. Não obtiver freqüência mínima de 75% da carga horária,         
excetuando-se os casos previstos em legislação; 

II. Obtiverem Média das Medidas Parciais Consolidadas (MMPC)       
inferior a 3 (três) pontos 

 
 

As demais condições de desenvolvimento do processo de avaliação de          

aprendizagem dar-se-ão em conformidade com a Resolução CONSU nº         

46/2006. 
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PARTE V 

CONDIÇÕES DE  
FUNCIONAMENTO DO CURSO 
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16. CONDIÇÕES DE INGRESSO 
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O ingresso na Licenciatura em Música da UEFS se dará, como regra,            

por meio de processo seletivo semestral. O processo em questão consistirá           

de duas fases, a saber: 

 
1ª FASE - com provas de conhecimento do Ensino Médio, comum a todos             
os cursos; 
 
2ª FASE - que consiste na avaliação da aptidão do candidato, o que ocorre              
através de uma 1ª etapa, com a prova objetiva de conhecimento específico            
(teoria musical), e uma 2ª etapa, com provas de leitura (solfejos e ditados)             
e prática musical (execução instrumental e/ou vocal de 15 minutos de           
repertório de sua livre escolha). 
 

As avaliações pertinentes à 2ª FASE do processo seletivo ficarão a           

cargo dos docentes integrantes do quadro do curso de Licenciatura em           

Música. 

Admitir-se-á ainda, de acordo a normatização própria da        

Universidade, o ingresso de alunos por transferência, retorno diplomado ou          

reingresso, condicionado à avaliação de aptidão musical do candidato.  

 

 

17. CONDIÇÕES DE OFERTA 

 

17.1. Turno de funcionamento 

 

O curso de Licenciatura em Música da UEFS funcionará de forma           

concentrada, no que tange à oferta dos seus componentes curriculares, no           

turno matutino. Admitir-se-á, contudo, a oferta de componentes curriculares         

oriundos de outros departamentos, no Campus da UEFS, em turnos          

distintos, bem como a opção do curso de componentes eletivos e dos            

componentes de estágio em turno oposto. 

 

 

 

 

17.2. Número de vagas 
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Serão ofertadas 20 (vinte) vagas semestralmente 

 

 

17.3. Regime escolar 

 

O curso está estruturado em um regime semestral seriado. 

 

 

17.4. Duração e integralização do curso 

 

O curso está estruturado para uma duração mínima de 8 (oito) e            

máxima de 12 (doze) semestres letivos.  

Admite-se, porém a possibilidade da redução do período nos casos          

em que o aluno evidencie extraordinário aproveitamento nos estudos,         

demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação          

específicos, nos termos do § 2º do Art. 47 da Lei 9.394/1996. 

 

 

17.5. Local de Funcionamento  

 

Como sinalizado anteriormente, os componentes curriculares do curso        

de Licenciatura em Música da UEFS serão distribuídas entre as instalações           

didáticas do Campus da UEFS e do Centro Universitário de Cultura e Arte             

(CUCA), onde já funciona o Seminário de Música do CUCA.  

A estrutura física disponível para tais atividades, no CUCA,         

compreende 08 (oito) salas de aula, com área e capacidade variáveis, mas            

todas compatíveis com o número proposto de 20 (vinte) vagas semestrais           

anuais, como se observa no quadro seguinte. 

 

 

 

 

Quadro 09 – Espaços didáticas existentes no CUCA 

Espaço Área da sala 

Sala 01 25 m2 
Sala 02 25 m2 
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Sala 03 25 m2 
Sala 04 25 m2 
Sala 05 25 m2 
Sala 06 60 m2 

Sala 07 A 35 m2 
Sala 07 B 35 m2 

Laboratório de Informática (desativado) 50 m2 

 

Cabe observar que, na atualidade a ampla variedade de atividades de           

extensão, incluindo aqui as do Seminário de Música, se concentra nos           

períodos vespertino (num volume de aproximadamente 60% da demanda) e          

noturno (que abriga cerca de 30% da demanda). Disso resulta que,           

comportando apenas 10% das atividades de extensão diárias do CUCA, o           

turno matutino apresenta uma disponibilidade de espaços didáticos        

compatível com as necessidades de funcionamento da Licenciatura. 

A distribuição das atividades entre o Campus Universitário e o CUCA           

se dará a partir das especificidades dos componentes curriculares e de suas            

necessidades de equipamentos e/ou instalações diferenciadas. Com isso,        

dos 62 componentes que compõem a grade curricular, 42 poderão ocorrer           

no campus universitário, seja porque são ofertadas por outros         

departamentos e áreas de conhecimento, seja porque possuem natureza         

eminentemente teórica. Os outros 20 componentes deverão ser        

desenvolvidos nas dependências do CUCA em função de sua natureza          

prática e da conseqüente necessidade de instalações específicas e         

instrumentos. A relação dos componentes que serão desenvolvidos no         

CUCA pode ser ferida na projeção que se segue: 

 

Quadro 10 – Projeção dos componentes curriculares ministrados no CUCA 

Semestre Componente Curricular C.H. 

1º 
Teoria e Percepção Musical I 45 

Teclado I 30 

2º 
Teoria e Percepção Musical II 45 

Teclado II 30 
Técnica Vocal  45 

3º 

Teoria e Percepção Musical III 60 
Teclado III 30 

Prática de Conjunto I 30 
Canto Coral I 30 
Continua 

 
 
 
 

Semestre Componente Curricular C.H. 

4º 
Teoria e Percepção Musical IV 60 

Prática de Conjunto II 30 
Canto Coral II 30 

6º Regência I 30 
Prática de Instrumento I 30 
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7º 
Regência II 30 

Prática de Instrumento II 30 
Contraponto 30 

8º 
Regência III 30 

Prática de Instrumento III 30 
Música Digital 60 

 
 

Cabe destacar a especificidades dos espaços do CUCA para abrigar as           

atividades do curso de Música, pois, além parte destes ambientes possuírem           

recursos estruturais adequados para o desenvolvimento de aulas de música,          

como isolamento acústico, existem teatros próprios (um tipo italiano e um           

de arena, ambos sem fosso) que oferecem oportunidades de         

desenvolvimento de atividades específicas necessárias à formação musical        

(recitais, cantatas, etc.). Outro fator a ser enumerado é a existência, no            

CUCA, de instrumentos necessários às aulas (pianos, teclados, metais, entre          

outros. Ver item 21.3). Tais instrumentos prestam-se hoje exclusivamente         

ao suporte das atividades do Seminário de Música, mas, naturalmente,          

poderão ser incorporados às atividades didáticas da Licenciatura,        

dispensando-se assim a duplicidade de investimentos em tais recursos, de          

resto inevitável se tal licenciatura fosse implantada para desenvolvimento         

no campus da UEFS.  

O CUCA conta também com uma biblioteca setorial (a Biblioteca          

Pierre Close) com acervo compreendendo 2.464 títulos (3.805 exemplares).         

Destes títulos 299 dizem respeito especificamente a área de música. O           

acervo conta ainda com títulos especializados artes (história, filosofia, etc.)          

e outros campos do saber correlatos ao ensino e à educação, que podem             

oferecer suporte direto aos estudantes da licenciatura em Música. 

Por fim, como um dos principais órgãos extensionistas da UEFS o           

CUCA apresenta-se como campo propício à articulação entre ensino e          

atividades e projetos de extensão e pesquisa, além de constituir em campo            

natural de estágio, através do Seminário de Música.  

 

 

18. CORPO DOCENTE 

 

A Universidade Estadual de Feira de Santana já conta em seu quadro            

com docentes que podem vir a atuar na licenciatura em música, de forma             

pontual ou permanente, junto às áreas ofertadas nos 2 primeiros anos de            
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curso. Este quadro docente já disponível compreende tanto os professores          

com formação musical para atuação nesta área específica, como professores          

das áreas complementares à licenciatura (como prática de ensino,         

fundamentos da educação e gestão educacional) e aos conteúdos de          

formação acadêmico-humanística (a exemplo de filosofia, sociologia,       

antropologia, psicologia, artes, etc.). 

No quadro seguinte tem-se a relação nominal dos docentes do quadro           

da UEFS aptos a atuar no curso de Licenciatura em Música, a partir das              

áreas supra mencionadas. 

 

Quadro 11 - Docentes do quadro da UEFS aptos a atuar 
no curso de Licenciatura em Música  

 

Docente Dept. Graduação Maior titulação Classe 
Regime 

de 
Trabalho 

C. H. semanal a 
ser dedicada 

ao curso 

André Luiz Brito Nascimento EDU Bacharel em 
Ciências Sociais  

Mestre em Educação Assistente 40 h 10 

Antonia Almeida Silva EDU Licenciatura em 
Pedagogia 

Doutora em 
Educação 

Adjunta DE 10 

Antonilma Santos Almeida Castro EDU Licenciatura em 
Letras 

Mestra em Educação 
Especial 

Assistente 40 h 10 

Doraneide Tosta de Santana Limeira LET Licenciatura em 
Música 

Especialista em 
Arte-Educação 

Auxiliar 20 h 20 

Eduardo Frederico Luedy Marques EDU Licenciatura em 
Música 

Doutor em Música Assistente DE 10 

Jorge Alberto da Costa Rocha CHF Licenciatura em 
Filosofia 

Mestre em Filosofia Assistente DE 10 

Pedro Antonio de Oliveira Carneiro CHF 
Bacharel em 
Composição e 

Regência 

Doutor em 
Comunicação e 

Semiótica 
Titular DE 20 

Selma Soares de Oliveira LET Bacharela em 
Museologia 

Mestra em Artes 
Visuais 

Assistente 40 h 20 

Vicente Deocleciano Moreira CHF Bacharel em 
Ciências Sociais 

Mestre em Ciências 
Sociais 

Titular DE 10 

 

 
 

Embora significativo, este corpo docente não atende às demandas da          

formação específica em música, uma vez que apenas 03 dos professores           

acima relacionados possuem formação musical. Assim, no que se refere à           

formação completa da área específica de música no curso, estima-se a           

necessidade de 15 docentes, conforme demonstrado no quadro seguinte.  

A formação complementar do corpo decente da Licenciatura em         

Música da UEFS se dará mediante a realização de concurso público. 
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Quadro 12 – Levantamento de demanda docente para a licenciatura em 

Música  

Área Formação Requerida Número de docentes a 
serem contratados 

Teclado e Piano Graduação em Música com habilitação 
em Piano, com Pós-Graduação 01 

Harmonia, análise e contraponto Graduação em Composição e Regência, 
com Pós-Graduação 01 

Instrumento – Cordas Graduação em Música com habilitação 
em Cordas, com Pós-Graduação 02 

Instrumento – Metais  Graduação em Música com habilitação 
em Metais, com Pós-Graduação 01 

Instrumento – Madeiras  Graduação em Música com habilitação 
em Madeiras, com Pós-Graduação 02 

Instrumento – Violão Graduação em Música com habilitação 
em Violão, com Pós-Graduação 01 

Educação musical Licenciatura em Música, com 
Pós-Graduação 01 

História da música Graduação em Música, com 
Pós-Graduação em Etno-musicologia 01 

Percepção e estética musical  Graduação em Composição e Regência, 
com Pós-Graduação 01 

Regência, canto coral e prática de 
conjunto 

Graduação em Composição e Regência 
com habilitação em canto, com 

Pós-Graduação 
01 

Estágio supervisionado  Licenciatura em Música, com 
Pós-Graduação 02 

Psicologia musical e musicoterapia Graduação em Musicoterapia, com 
Pós-Graduação 01 

Total 15 
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PARTE VI 

RECURSOS EXISTENTES  
E A SEREM ADQUIRIDOS 
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19. PESSOAL  
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Tendo em vista a instalação e funcionamento do colegiado do curso,                     

serão necessários 02 (dois) analistas universitários para o desenvolvimento das                   

atividades de secretariado do setor. 

As demais atividades de suporte às aulas (movimentação de                 

instrumentos, controle e distribuição de equipamentos etc.) serão               

desenvolvidas pela equipe do CUCA, que já desempenha tais atribuições junto                     

ao Seminário de Música. 

 

 

 

20. INSTALAÇÕES EXISTENTES 

 

Salas de aula 

Como já foi sinalizado no item 17.5, o CUCA possui 08 salas de aula,                           

com metragem variando entre 25 m2 e 60 m2, disponíveis para utilização pelo                         

curso de Música, 03 das quais contam com isolamento acústico. 

 

Administração 

No que diz respeito às demandas administrativas, o CUCA dispõe de                     

sala capaz de abrigar o colegiado do curso, com 28 m2. Este espaço não se                             

confunde com as 08 salas relacionadas para atividades didáticas. 

 

Biblioteca setorial 

O CUCA conta como uma biblioteca setorial com 80 m2 e capacidade                       

instalada de atendimento de 20 usuários simultâneos. Para o adequado                   

atendimento às necessidades do curso a biblioteca demandará: 
 

▪ Instalação de cabines de audição individuais (em número de 03)                   
com aproximadamente 03 m2 cada para estudos e pesquisa de                   
material sonoro; 

 

▪ Instalação de equipamentos de audição e fones de ouvido nas                   
cabines supramencionadas; 
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▪ Instalação de terminais de computador (mesa com CPU e                 
monitor), com acesso à internet, para estudos e pesquisas dos                   
alunos; 

 

▪ Ampliação do acervo, em conformidade com as indicações de                 
bibliografia do corpo docente; 

 

▪ Implementação das rotinas de empréstimo ao usuário.  
 

Infraestrutura sanitária  

O CUCA conta ainda com uma infraestrutura que compreende 03                   

banheiros masculinos (com capacidade para 07 usuários simultâneos) e 03                   

banheiros femininos (com capacidade para outras 07 usuárias simultâneas),                 

resultando assim numa capacidade total de atendimento de 14 usuários                   

simultaneamente. 

 

Espaços cênicos da UEFS/CUCA 

 

 

21. MATERIAIS 

 

21.1. Materiais permanentes administrativos – demanda 

 

Visando a estruturação administrativa do colegiado do curso fazse                 

necessária a aquisição dos materiais e equipamentos abaixo relacionados: 
 

Mobiliário Quantidade 
Armário de aço 2000 x 900 x 400 mm 02 
Arquivo para pasta suspensa em aço 01 
Armário para professores tipo escaninho (16 portas)  01 
Cadeiras fixas acolchoadas  10 
Cadeiras giratória com braço  02 
Estante em aço 2000 x 900 x 300 mm 01 
Mesas para secretaria 1200 x 700 mm com gavetas 03 
Mesas redonda para reuniões 1200 mm de diâmetro 01 
Mesa para impressora 01 
Mesa para o computador 01 

Equipamentos  
Aparelho de telefax 01 
Computador 02 
Impressora laser multifuncional (operação em rede) 01 
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21.2. Materiais permanentes didáticos – demanda 

 

Visando a estruturação de um Laboratório de som e gravação *, com                     3

aproximadamente 50 m2, para desenvolvimento de atividades didáticas               

voltadas às habilidades e competências que envolvam o uso de tecnologia na                       

música, fazse necessária a aquisição dos materiais e equipamentos abaixo                   

relacionados: 

● Computador PC: (em número de 02) com configuração atualizada,         
ampla memória, monitor de 17”, leitores/gravadores de CD e DVD. 

● Placa de áudio: placa profissional com pelo menos 2 entradas e 2            
saídas analógicas de áudio, com conversores de 24 bits / 96 kHz. É             
importante que a placa possua o driver WDM ou driver GSIF para o             
software Gigasampler. Nossa sugestão é a placa Midiman Audiophile         
2496, que possui 2 entradas e 2 saídas analógicas de 24 bits / 96              
kHz, e mais entrada e saída digitais stereo (S/PDIF), e também           
interface MIDI In/Out. Ela possui drivers para praticamente todas as          
necessidades, incluindo WDM, GSIF, ASIO, etc. 

● Interface MIDI: para interface com teclados e módulos        
sintetizadores. Pode-se optar também por uma interface MIDI        
separada, como a Midiman Midisport 2x2, que oferece 2 entradas          
MIDI In e 2 saídas MIDI Out totalmente independentes. 

● Software: para as gravações de MIDI e de áudio, em múltiplas           
trilhas, assim como editar esse material e prepará-lo para a          
finalização em stereo em CD. Sugere-se o Cakewalk SONAR, que          
permite gravar múltiplas trilhas de MIDI e áudio, com inúmeros          
recursos de edição e processamento. Ele já vem com sintetizadores          
virtuais, que se pode usar para executar as trilhas de MIDI, e vários             
plug-ins de efeitos que podem ser usados nas trilhas de áudio.           
Permite trabalhar com loops de áudio (aceita loops do software Acid)           
e funciona bem com a maioria das placas de áudio existentes no            
mercado. 

● Mixer (ou mesa de mixagem): Para misturar e direcionar os sinais           
de áudio de todos os instrumentos e equipamentos do estúdio, com           
um número de canais suficiente para receber todos os instrumentos e           
microfones, e também permitir as conexões essenciais com a placa          
de áudio e o sistema de monitoração. Sugere-se o mixer Behringer           
MX1604, que atende bem à maioria dos casos. Essa mesa possui 12            

3* O Laboratório de som e gravação será instalado nas antigas dependências do             
Laboratório de Informática (atualmente desativado) do CUCA, que possui área          
aproximada de 50 m2, conforme indicado no item 17.5 deste projeto. 
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entradas de áudio, sendo 4 mono para microfone, com phantom          
power, e mais 4 stereo para ligar instrumentos e equipamentos. Ela           
tem equalização, mandadas para efeitos em todos os canais, e outros           
recursos de bastante utilidade.  

● Microfones: Para gravação dos vocais será necessário um microfone         
cuja resposta seja adequada à captação de voz. Convém usar o tipo            
condenser (com dispositivo com tela), que têm uma ótima         
sensibilidade e uma resposta adequada à faixa de freqüências da voz.           
Eles geralmente também são bons com violão acústico. Para gravação          
do som de guitarra elétrica, bem como instrumentos de sopro ou de            
percussão, sugere-se os microfones AKG C3000B ou o Behringer B2          
para vocais e violão acústico, o Shure SM57 para guitarra e           
percussão, e o Samson Q2 também para instrumentos. 

● Monitoração: Para que se possa ouvir com fidelidade o material          
musical que está sendo gravado, processado e mixado, é necessário          
um sistema de monitoração com resposta “plana’” que não interfira          
na resposta de freqüências do áudio original. A esse tipo de sistema            
dá-se o nome de ‘monitores de referência’. Nesse caso sugere-se          
monitores (caixas acústicas) bi-amplificados Yamaha MSP-5, que       
contêm, cada uma, amplificadores separados para graves e para         
agudos. 

● Para gravar vocais ou instrumentos acústicos, tem-se que ouvir uma          
base já gravada, que servirá de guia enquanto se canta (ou toca).            
Nesse caso, tem-se que ouvir a guia através de fones de ouvido            
(headphones), para que a base não ‘vaze’ para o microfone. Esses           
headphones deverão ter não só boa qualidade, mas principalmente         
deverão ser ‘selados’, para não haver vazamento do som. Os modelos           
que indicados para isso são os AKG K-55. 

● Acessórios: Além dos equipamentos mencionados acima,      
eventualmente serão necessários alguns acessórios, como cabos de        
áudio e de MIDI, pedestais para microfones, racks para         
equipamentos. 

● Isolamento e tratamento acústico: Feito a partir de projeto         
específico, no local do laboratório, visando reduzir a transferência do          
som de um ambiente para outro (STC) e assegurar a qualidade do            
som no interior do laboratório-estúdio com o tratamento interno das          
superfícies, de modo a se obter uma adequada taxa de redução de            
ruídos. 

 

 

21.3. Materiais permanentes didáticos – existentes 
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Como foi sinalizado no item 17.5, o CUCA já conta com diversos            

instrumentos utilizados nas atividades didáticas do Seminário de Música e          

que se prestarão também às atividades da licenciatura, uma vez que os dois             

cursos funcionarão em turnos distintos. Os instrumentos em questão         

compreendem 17 tipos (conforme relação abaixo) e mais 02 conjuntos          

instrumentais específicos (de bandinha e tumbadores) destinados a        

atividades didáticas. 

 
Quadro 12 – Relação de instrumentos existentes no CUCA 

Instrumentos Quantidade 
Baixo elétrico 01 
Baterias (01 profissional e 04 para estudos) 05 
Clarineta 08 
Fluegelhorn 01 
Guitarra elétrica 01 
Metalofones 18 
Pandeiros 02 
Pianos (03 de calda e 4 de armário) 07 
Sax 06 
Saxofone 03 
Sintetizador 01 
Teclados 04 
Trombone 04 
Trompete 04 
Violões acústicos 02 
Violões eletro-acústicos 04 
Xilofones 01 

Conjuntos didáticos  
Conjunto de instrumentos de bandinha (caxixis, 
triângulos, pandeiros, clavas, tambores, paus de 
chuva, entre outros) 

01 

Conjunto de tumbadoras 01 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO A  
Ementário dos componentes curriculares do 

curso. 
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Conteúdos científico-culturais 

 

COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

Introdução à Antropologia 
Conhecimentos 

acadêmico-humanísticos 
 60 

EMENTA 

Introduz as teorias antropológicas. Estuda os sistemas de representação e sistemas simbólicos.            
As tendências do pensamento antropológico contemporâneo. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1. Pontos fundamentais sobre a antropologia: campos de estudo, abordagens e práticas           

metodológicas 
1.1. Principais conceitos: cultura, identidade, estranhamento, alteridade,  
1.2. Relativismo e etnocentrismo; 

2. Pontos fundamentais sobre Antropologia e o estudo das “sociedades complexas”; 
2.1.Etnografia: campo e observação participante. 

3. Pontos fundamentais sobre As principais tendências  do pensamento antropológico  
3.1. Antropologia dos sistemas simbólicos 
3.2. Pontos sobre antropologia social (cultural) 
3.3. Pontos sobre antropologia estrutural e sistêmica. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BOAS, Franz. Antropologia cultural. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2005. 

CARDOSO, Ruth. A aventura antropológica: teoria e pesquisa. Rio de Janeiro: Paz e terra,              
1997. 

DAMATTA, Roberto. Relativizando: uma introdução à antropologia cultural. 4. ed. Rio de            
Janeiro: Rocco, 1993. 

GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 1989. 

LAPLANTINE, François. Aprender antropologia. São Paulo: Brasiliense, 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Identidade e etnia: construção da pessoa e resistência cultural.            
São Paulo, Brasiliense, 1985.  

GADAMER, H. G.; VOGLER, P. (Org) Antropologia cultural. São Paulo: EPU, 1977. 

LARAIA, Roque de B. Cultura: um conceito antropológico. 17ª. ed. Rio de Janeiro: Zahar,              
2004. 

MARCELLINO, Nelson C. (Org). Introdução às ciências sociais. 12ª. ed. Campinas-SP, Pairus,            
2003. 

STRAUSS, Claud Lévi. Antropologia estrutural dois. 4. ed. Rio de Janeiro: Temp universitário,             
1993. 
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WERNER, Denis. Introdução às culturas humanas: comida, sexo, magia e outros assuntos            
antropológicos. São Paulo: Vozes, 1994. 

 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

Relações étnico-raciais na escola 
Conhecimentos 

acadêmico-humanísticos 
 60 

EMENTA 

Discute as noções de identidade, raça e etnia. Estereótipo. Ideologia do           
embranquecimento. Leis e diretrizes para a educação das relações étnico-raciais 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1. O desenvolvimento da noção de raça: 

1.1.As primeiras tentativas de classificação da auteridade; 
1.2.Cultura e traços biológicos como elementos de classificação; 
1.3.A relação entre meio ambiente e raça. 

2. A origem e desenvolvimento do racismo científico no século XIX: 
2.1.O Darwinismo social e as massas. 

3. A assimilação das idéias raciais no Brasil: 
3.1.Teóricos e teorias mais difundidas no Brasil; 
3.2.As adaptações no pensamento racial à realidade brasileira até a Primeira República; 
3.3.O século XX e o pensamento racial no Brasil. 

4.  As relações étnico-raciais nos parâmetros curriculares e sua implementação  
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

AZEVEDO, Eliane. Raça: conceito e preconceito. São Paulo: Ática, 1990. 

CAVALLEIRO, Eliane (org) Racismo e anti-racismo na escola: repensando nossa escola. São            
Paulo: Aummus, 2001. 

MAIO, Marcos Chor; SANTOS, Ricardo Ventura. Raça, ciência e sociedade. Rio de Janeiro:             
Fiocruz/CCBB, 1996. 

MUNANGA, K. Superando o Racismo na Escola. Brasília, Ministério da Educação, 2000. 

SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no             
Brasil 1870 -1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993 

SKIDMORE, Thomas E. Preto no branco: raça e nacionalidade no pensamento brasileiro. Rio             
de Janeiro: Paz e Terra, 1976. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BANTON, Michael. A idéia de raça. Lisboa: Edições 70, 1977. 

LE BOM, Gostavo. Leis psicológicas da evolução dos povos. São Paulo: Universus, 1934. 

SCHWARCZ, Lilia Moritz. Usos e abusos da mestiçagem e da raça no Brasil: uma história das                
teorias raciais em finais do século XIX. Afro-Ásia. Salvador, n. 18, p. 77-101, 1996. 

SILVEIRA, Renato da. Os selvagens e a massa: papel do racismo científico na montagem da               
hegemonia ocidental. Afro-Ásia. Salvador, n. 23, p. 89-145, 2000. 
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COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

História geral da arte 
Conhecimentos 

acadêmico-humanísticos 
 60 

EMENTA 

Estuda os significados atribuídos à arte nos diferentes contextos históricos. Fundamentos da            
linguagem artística. Religião e política na produção artística: pré-história, antigo Oriente e            
sociedades pré-colombianas. Valores artísticos entre cristãos, bizantinos e islâmicos. O mundo           
moderno: renascimento, barroco e romantismo. Modernidade e pós-modernidade na arte.          
Influências africanas e orientais. Aspectos da Arte no Brasil 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1. Sentido e significado da arte: suas formas de expressão; 
2. A arte pré-histórica; 
3. A arte na antiguidade: arte egípcia, mesopotâmica e cretense, arte grega e romana, arte              

paleocristã e bizantina, arte islâmica 
4. A arte na Idade Média: arte românica e gótica; 
5. A arte na Idade Moderna: arte renascentista, o barroco e o rococó 
6. A arte contemporânea: o neoclassicismo e o romantismo, o realismo e o impressionismo, o              

pós-impressionismo 
7. As influências africanas e orientais na arte ocidental. 
8. A produção artística pós-moderna 
9. A produção artística brasileira 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

OSI, Alfredo. Reflexões sobre a arte. 7ª. ed. São Paulo: Ática, 2002. 

FISCHER, Ernst. A necessidade da arte. 9ª. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987. 

HAUSER, Arnold; CABRAL, Alvaro. História social da arte e da literatura. São Paulo: Martins              
Fontes, 2003. 

LACOSTE, Jean. A filosofia da arte. 2ª. ed Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1980. 

JANSON, H. W. História da arte: panorama das artes plásticas e arquitetura da pré-história à               
atualidade. Lisboa: Fundação Caoutre Gulbenkian, 1977. 

GOMBRICH, E. H. História da arte. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1985. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

SANTOS, Maria das Graças Vieira Proença dos. História da arte. 2ª. Ed. São Paulo: Ática,               
1990. 

BAZIN, Germain. História da história da arte. São Paulo: Martins Fontes, 1989. 

BAUMGART, Fritz. Breve história da arte. São Paulo: Martins Fontes, 1989. 

HAUSER, Arnold. Teorias da arte. Lisboa: Presença, 1988. 

LOWENFEID, Viktor. A criança e sua arte. São Paulo: Mestre Jou, s/d. 

TARSO, Paulo de; SANS, Cheida. A criança e o artista. Campinas: Papirus, 1995. 

WOLFFLIN, Henrich. Conceitos fundamentais de história da arte. São Paulo: Martins Fontes,            
1996. 
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COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

História da educação I-E 
Conhecimentos 

acadêmico-humanísticos 
 60 

EMENTA 

Identifica objetivos, significados e conteúdos das instituições educacionais da antiguidade          
clássica, idade média, renascimento, séculos XVIII e XIX. O progresso educacional do século             
XX, tendências da educação contemporânea e suas perspectivas: organismos internacionais          
de educação. Analisa as principais abordagens teórico–metodológicas presentes na historia da           
educação brasileira 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

1. A evolução dos processos educacionais como um aspecto da historia da cultura 
2. A educação nas sociedades pré-letradas 
3. A educação na antiguidade clássica Grécia 
4. A educação medieval e a educação moderna 
5. A pedagogia realista do século XVII e o século XVIII: o iluminismo e suas relações com a                 

educação 
6. As realizações educativas e sistematizações pedagógicas do século XIX 
7. A educação no século XX: a experimentação pedagógica da atualidade 
8. Pontos fundamentais sobre a educação jesuítica no Brasil 
9. Pontos fundamentais sobre o contexto educacional do Brasil – Império: a reforma            

pombalina 
10. Pontos fundamentais sobre o contexto educacional durante a República Nova 
11. Tendências da educação contemporânea 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARANHA, Maria L. A. História da educação. 2ª. ed. São Paulo: Moderna, 1997. 

CAMBI, Franco. História da pedagogia. São Paulo: UNESP, 1999. 

MANACORDA, Mário A. História da educação: da antiguidade aos nossos dias. São Paulo:             
Cortez, 2002. 

PONCE, Aníbal. Educação e luta de classes. 20. ed. São Paulo: Cortez, 2003. 

ROMANELLI, Otaíza de O. História da educação no Brasil (1930 – 1973). Rio de Janeiro: 
Vozes, 2001. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FARIA FILHO, Luciano Mendes de (Org). Pensadores sociais e história da educação. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2005. 

RIBEIRO, Maria Luisa Santos. História da educação brasileira: a organização escolar. São            
Paulo: Autores Associados, 1998. 

WEREBE, Maria J.G. Grandezas e misérias do ensino no Brasil. São Paulo: Difel, 1963.  

XAVIER, Maria E; RIBEIRO, Maria L.; NORONHA, Olinda M. História da educação: a escola no               
Brasil. São Paulo: FTD, 1994. 
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COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

Fundamentos Históricos, Filosóficos e 
Sociológicos da educação 

Conhecimentos 
acadêmico-humanísticos 

 30 

EMENTA 

Discute a formação do homem e a educação. O fenômeno educacional como elemento             
constitutivo das relações humanas: conservação e/ou inovação. A filosofia da educação e a             
análise de conceitos educacionais. Analisa filosoficamente a realidade educacional brasileira:          
questões básicas. Promove a leitura crítica da problemática educacional em seus aspectos            
político-ideológico e pedagógico-didático à luz do pensamento filosófico clássico e          
contemporâneo. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. A filosofia e a educação como processos indissociáveis na cultura grega; 
2. Os sistemas filosóficos e as teorias pedagógicas na Idade Moderna: racionalismo           

(Descartes), iluminismo (Kant), romantismo (Rousseau) e idealismo (Hegel); 
3. As questões do sujeito, da liberdade, da autonomia e da dignidade em relação aos              

desafios da ciência e da tecnologia; 
4. O fenômeno da educação à luz das filosofias dialética, analítica, hermenêutica e            

culturalista; 
5. As questões da responsabilidade, da justiça, da solidariedade, do individualismo em           

relação aos processos de globalização; 
6. As questões do outro, da tolerância e do interculturalismo; 
7. Ética, política, ciência e religião no processo educativo. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARANHA, Maria L. de Arruda. Filosofia da educação. São Paulo: Moderna, 1996. 

FULLAT, Octavi. Filosofia da educação. Petrópolis: Vozes, 1995.  

GILES, Thomas Ranson. Filosofia da educação. São Paulo: EPU, 1993. 

PAVIANI, Jayme. Problemas de filosofia da educação. 3.ed., Caxias do Sul: EDUCS,1986. 

SEVERINO, A. J. Filosofia da educação: construindo a cidadania. São Paulo: FTD, 1994. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

COMÊNIO. Didática magna. Lisboa: Fundação Calouste Gulberkian, s/d. 

DEMO, Pedro. Desafios modernos da educação. Petrópolis: Vozes, 1993. 

_______.Pesquisa e construção do conhecimento. Rio de Janeiro: Tempos Brasileiros, 1994. 

DURKHEIM, Emile. A evolução pedagógica. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978. 

_______. Pedagogia da autonomia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. 

GHIRALDELLI, Paulo. O que é filosofia da educação. Rio de Janeiro: DPeA Editora, 2003 

 
 

 
 

COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

Tecnologias da informação e da 
comunicação* 

Conhecimentos 
acadêmico-humanísticos 

 45 
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EMENTA 

Estuda os processos e intervenções dos novos recursos tecnológicos da informação e da comunicação              
para a práxis pedagógica. Desenvolve habilidades básicas para a interação sociotécnica com vídeo,             
televisão, rádio, computadores (software), rede e comunicações e Internet. Analisa propostas e projetos             
para produção de conhecimentos didático-linguísticos e musicais fundamentados pelo uso das novas            
tecnologias. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 – Visão histórica das TIC na Educação  
3 – Diferentes softwares usados na Educação e o papel de cada um no processo ensino-aprendizagem; 
4 – Construção de conhecimento e a espiral da aprendizagem que acontece no uso das TIC; 
5 – Integração das diferentes tecnologias usadas na Educação; 
6 – Educação a distância mediada pelas TIC; 
7 – Novos papeis dos aprendizes e dos educadores em ambientes de aprendizagem baseados nas TIC; 
8 – Formação de profissionais para trabalhar na área da Educação e Tecnologia; 
9 – Impacto das TIC em diferentes contextos educacionais; 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALMEIDA, M.E.B. (2002). Educação, projetos, tecnologia e conhecimento. São Paulo: PROEM. 

AZINIAN, H. (2004). Educação a distância: relatos de experiências e reflexões. Campinas: 
Nied-Unicamp. Disponível em: <www.nied.unicamp.br/oea>. 

FAGUNDES, L. C.; SATO, L. S.; MAÇADA, D. L. Aprendizes do futuro: as inovações começaram. Coleção                
Informática para a Mudança na Educação, ProInfo-MEC, 1999. Disponível em:          
<http://www.proinfo.gov.br/home/colecao.shtm>. 

MACHADO, N. J. Educação: projetos e valores. São Paulo: Escrituras Editora, 2000. 

POZO, J. I. Teorias cognitivas da aprendizagem. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 

JOLY, Maria Cristina (Ed.) Tecnologia no ensino: implicações para a aprendizagem. São Paulo: Casa do 
Psicólogo. s/d. 

VALENTE, J. A. (Org.) Computadores na sociedade do conhecimento. Campinas: Unicamp, 1999. 

VALENTE, J. A., Almeida, M.E.B. & Prado, M.E.B.B. (Ed.). Educação a distância via internet: Formação               
de educadores. São Paulo: Editora Avercamp. 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Moreno, M.; Sastre, G.; Bovet, M. & Leal, A. Conhecimento e Mudança – Os modelos organizadores na 
construção do conhecimento. São Paulo: Editora Moderna e Editora da Unicamp, 2000. 

Prado, M.E.B.B. (2003). Pedagogia de projetos: fundamentos e implicações. Boletim o Salto para o 
Futuro. Série Tecnologia e Currículo, TV escola. Brasília: Secretaria de Educação a Distância – SEED. 
Ministério da Educação. (Disponível em www.redebrasil.tv.br/salto/boletins2003/ppm/tetxt1.htm). 
Salto para o Futuro (2003). Pedagogia de projetos e integração de mídias. TV escola. Brasília: Secretaria 
de Educação a Distância – SEED. Ministério da Educação. Disponível em: 
http://www.redebrasil.tv.br/salto/boletins2003/ppm/index.htm). 
Valente, J.A. (2003). O papel do computador no processo ensino-aprendizagem. Boletim o Salto para o 
Futuro. TV escola.  Brasília: Secretaria  de  Educação a Distância – SEED. Ministério da Educação. 
Disponível em: www.redebrasil.tv.br/salto/boletins2003/ppm/tetxt3.htm. 

* Cabe observar que este componente será um dos desenvolvidos no campus da UEFS,              
conforme sinalizado nos itens 17.1 e 17.5 deste projeto. O componente ocorrerá nas             
dependências do Laboratório de Informática em Pedagogia (MP-58), que comporta 21           
computadores (um por aluno) e está vinculado ao Departamento de Educação. 

COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

Elementos de etnomusicologia 
Conhecimentos 

acadêmico-humanísticos 
 30 

EMENTA 

Apresenta o pensamento antropológico aplicado ao estudo das músicas do mundo, com ênfase à cultura               
popular brasileira. Diversidade musical e relativismo. Músicas de povos tradicionais e música indígena.             
Etnografia da música. Etnomusicologia das músicas populares. Relaciona os conceitos etnomusicológicos           
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http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.nied.unicamp.br%2Foea&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGTou-eX4RyW58NYIIzq81AxkzZRQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.proinfo.gov.br%2Fhome%2Fcolecao.shtm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH-dO0IoM-TyEWlqQKzqVb4u3objQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.redebrasil.tv.br%2Fsalto%2Fboletins2003%2Fppm%2Ftetxt1.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF--42-F3fmETxN0mvCM62Szcpjbw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.redebrasil.tv.br%2Fsalto%2Fboletins2003%2Fppm%2Findex.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGA3vi9Hnt_izZzOLyGYzUlYdYOOA
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com a educação musical. Incentiva a criação de métodos próprios de ensino musical. Desperta o interesse                
e a busca por novas concepções e abordagens na elaboração de programas de ensino musical. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Representações musicais: a etnomusicologia; 
2. Música e significado; 

2.1. Etnografias do som; 
3. Música participativa; 

3.1 Música, Ritual e Performance; 
3.2 Transe e Transcendência  

4. Legados Musicais; 
4.1 Corpo, Corporalidade, Incorporação da Música 
4.2 Memórias e abordagens históricas em etnomusicologia 
4.3 Música como Patrimônio Imaterial 

5. Local, Nacional e Global 
5.1 A Performance da Nação 
5.2 Etnomusicologia do ‘Glocal’  
5.3 Etnomusicologia no Brasil 

6. Música como comportamento social  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ANDRADE, Mário de. Ensino sobre música brasileira I. São Paulo: Chiarato, 1928. 

ANDRADE, Mário; BARTÓK, Béla. Rio de Janeiro: FUNARTE: JG. Zahar, 1997.  

AYTAI, Desidério. O mundo sonoro xavante. Sao Paulo: USP, 1985.  

AZEVEDO, Fernando de. A transmissão da cultura. São Paulo: Cortez, 2001.  

KASADI WA MUKUNA. Contribuição bantu na música popular brasileira: perspectivas          
Etnomusicológicas. São Paulo: Terceira Margem, 2000.  

PAZ, Ermelinda A. As estruturas modais na música folclórica brasileira. Rio de Janeiro: UFRJ, 1994.  

ROCCA, Edgard. Ritmos brasileiros e seus instrumentos de percussão. Rio de Janeiro: Escola Brasileira              
de Música, 1986. 

TRAVASSOS, Elizabeth. Balanço da Etnomusicologia no Brasil. Opus, Campinas, v. 9, p. 66-77, 2003  

TUGNY, Rosângela; QUEIROZ, Ruben (Org.). Músicas africanas e indígenas no Brasil. Belo Horizonte:             
Ed. UFMG, 2006. 

ZAMPRONHA, Edson S. Notação, representação e composição: um novo paradigma da escrita musical.             
São Paulo: FAPESP, 2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

NAPOLITANO, Marcos. História & música: História Cultural da Música Popular. Belo Horizonte: Autêntica, 
2002.  

TINHORÃO, José Ramos. Pequena história da música popular da modinha à lambada. São Paulo: Arte 
Editora, 1991. 

KERMAN, Joseph. Musicologia. São Paulo: Martins Fontes, 1987. 

TRAVASSOS, Elizabeth. Modernismo e música brasileira. Rio de Janeiro: Zahar, 2000. 

 

COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

Psicologia da Música 
Conhecimentos 

acadêmico-humanísticos 
 30 

EMENTA 

Discute as relações entre psicologia social, música e emoção, psicologia da performance e             
desenvolvimento cognitivo-musical. Aprofundada questões relevantes para a percepção,        
performance e aprendizagem da música, e suas implicações no desenvolvimento psicológico,           
propiciados pela experiência musical; implicações psico-sociais da educação musical 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Noções fundamentais sobre psicologia da música, do ponto de vista da psicologia            
humanista.  

2. As respostas psicofisiológicas do fenômeno musical,  
3. Os significados psicológicos e antropolóco-sociais da música  
4. Funções, atribuições e usos da música na nossa sociedade  
5. Aspectos cognitivos da teoria musical, e percepção, performance e aprendizagem da           

música; aspectos emocionais 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DAVIS, Cláudia e OLIVEIRA, Zilma de. Psicologia na educação. São Paulo: Cortez, 1994. 

DE LA TAILLE, Yves at alli. Teorias psicogenéticas em discussão. São Paulo: Summus, 1992  

GAINZA, Violeta H. de. Estudos de psicopedagogia musical: novas buscas em educação. São             
Paulo, Summus Editorial Ltda., 1988. 

HOWARD, Walter, A música e a criança. 4. ed. São Paulo: Ed. Summus, 1984. 

ROEDERER, Juan G. Introdução à física e psicologia da música. São Paulo: Edusp, 2002. 

VIGOTSKI, Lev S. O desenvolvimento psicológico na infância. São Paulo: Martins Fontes, 
1998. 

VYGOTSKY, L.S. Psicologia da Arte. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

WILLEMS, Edgar, As bases psicológicas da educação musical. Ed. Pro-Música, Bienne-Suíça, 

SCHURMANN, E. F. A música como linguagem: uma abordagem histórica. 2.ed. Brasília: 
Brasiliense, 1990. 
SEKEFF, Maria Lourdes. Curso e discurso do sistema musical. São Paulo: Annablume, 1996. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DOTTORI, Maurício, ILARI, Beatriz & COELHO DE SOUZA, Rodolfo. Anais do Primeiro Simpósio 
Internacional de Cognição e Artes Musicais. Curitiba: Editora do DeArtes, 2005. 

MAGILL, R. A Aprendizagem motora: conceitos e aplicações. São Paulo: Edgard Blucher 2000.  

MONTEIRO, Francisco. Interpretação e educação musical. Lisboa: Fermata;  

MORAGUES, José Luis. Psicologia do desempenho: corpo pulsional e corpo mocional. São Paulo: Escuta,              
2003.  

NACHMANOVITCH, Stephen. Ser Criativo. São Paulo: Summus, 1993. 

SWANWICK, Keith. Ensinando música musicalmente. São Paulo: Moderna, 2003.  

WILBER, Ken. Psicologia Integral. São Paulo: Cultrix, 2002. 

WISNIK, J. Miguel. O som e o sentido: uma outra história das músicas. 2.ed. S.o Paulo: Companhia das                  
Letras, 1999. 

 

COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

Educação especial e políticas 
educacionais inclusivas Conhecimentos Pedagógicos  60 

EMENTA 

A educação especial e sua inserção no contexto do Sistema Educacional Brasileiro. As políticas              
Públicas de inclusão, abordagens e tendências. Aspectos éticos e educacionais na inclusão de             
Pessoas com deficiência na escola, na família e na comunidade. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Aspectos Históricos da Educação Especial; 
2. Pressupostos filosóficos e legais da educação especial; 
2.1 Integração X Inclusão 
2.2. Documentos norteadores do processo de inclusão 
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3. Inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais 
3.1. Conceituação das necessidades educacionais especiais 
3.2. Adaptações curriculares 
4. As políticas educacionais inclusivas no contexto do Sistema Educacional Brasileiro 
4.1. Políticas de atendimento ao aluno com necessidades educacionais especiais 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CARVALHO, Rosita Edler. Educação Inclusiva: com os pingos nos “is”. Porto Alegre: Mediação, 2004 

DECLARAÇÃO DE SALAMANCA. Princípios, Políticas e Prática em Educação Especial: 1994. 

FONSECA, Vitor. Educação Especial: programa de estimulação precoce. Uma introdução às idéias de 
Fuerstein. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. 

GÓES, Maria Cecília Rafale de. Políticas de educação inclusiva. São Paulo: Autores Associados, 2004. 

GONZÁLEZ, José Antonio Torres. Educação e Diversidade: Bases didáticas e organizativas. Porto 
Alegre: Artes Médica, 2002. 

MARTIN, Manuel B.; BUENO, Salvador Toro. Deficiência Visual: aspectos psicoevolutivos e Educativos.            
São Paulo: Santos Livraria e Editora, 2005. 

MAZZOTA, Marcos J. S. Trabalho docente e formação de professores de educação especial. São Paulo:               
EPU, 2003. 

RIBEIRO, Maria L. S., BAUMEL, Roseli C. R. de. Educação especial: do querer ao fazer. São Paulo: 
Avercamp, 2003. 

ROSA, Dalva E. Gonçalves (org). Políticas organizativas e curriculares, educação inclusiva e formação             
de professores. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 

SASSAKI, R.K. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro: WVA, 1997. 

VIZIM, Marli. Políticas públicas: educação, tecnologias e pessoas com deficiências. Campinas: Mercados            
das Letras, 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BAPTISTA, Cláudio; BOSA, Cleonice e Cols. Autismo e educação: reflexões e propostas de intervenção.              
Porto Alegre, ARTMED, 2002. 

BUENO, José G. S. Crianças com necessidades educativas especiais, política educacional e a formação de               
professores: generalistas ou especialistas? In: Revista Brasileira de Educação Especial (5), 1999.  

FONSECA, Vitor. Educação Especial – programa de estimulação precoce: uma introdução às idéias de              
Fuerstein. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. 

MARTIN, Manuel B.; BUENO, Salvador Toro. Deficiência Visual: aspectos psicoevolutivos e Educativos.            
São Paulo: Santos Livraria e Editora, 2005. 

COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

Didática Conhecimentos Pedagógicos  60 

EMENTA 

Aborda o processo de produção e organicidade do conhecimento escolar. A didática na             
formação do professor. O processo ensino-aprendizagem e seus condicionantes         
históricos-sociais-políticos-pedagógicos. O planejamento didático no contexto escolar.       
Inovações teórico-metodológicas educacionais.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1. A construção do campo da didática visto como tempo/espaço de reflexão/ação sobre o 
processo de ensino-aprendizagem.  

2. Teorias educacionais e o contexto sócio-histórico, político, econômico e filosófico da prática 
pedagógica.  

3. Estruturantes da prática pedagógica: planejamento curricular e planejamento de ensino; 
4. Métodos e técnicas de ensino;  
5. Avaliação do ensino 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CANDAU, Vera Maria. (Org.) Ensinar e aprender: sujeitos, saberes e pesquisa/Encontro 
Nacional de Didática e Prática de Ensino (ENDIPE). Rio de Janeiro: DP&A,2000. 

________ (Org.) Didática, currículo e saberes escolares. Rio de Janeiro: DP&A, 2001. 

GUIRALDELLI JR, Paulo. Didática e teorias educacionais. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. 

MOREIRA,A .F.B. Currículo: questões atuais. Campinas: Papirus,1997. 

OLIVEIRA, Maria Rita Neto Sales. A reconstrução da didática: elementos teórico - 
metodológicos. Campinas, São Paulo: 2000. 

_________. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens. Entre duas lógicas. 
Porto Alegre: Artes Médicas Sul,1999. 

SACRISTÁN, J. G.; GOMES, A. I. Compreender e transformar o ensino. Porto Alegre: Artmed, 
2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CANDAU, Vera Maria (Org.) Cultura, linguagem e subjetividade no ensinar e aprender. Rio de 
Janeiro: DP&A, 2000. 

________ (Org). Linguagens, espaços e tempos no ensinar e aprender. Encontro Nacional de 
Didática e Prática de Ensino (ENDIPE). Rio de Janeiro: DP&A, 2000. 

NARADOWSKI,M. Comenius & a educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2001. 

PERRENOUD, Philippe. 10 Novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

Libras Conhecimentos Pedagógicos  45 

EMENTA 

Apresenta os aspectos clínicos, educacionais e sócio-antropológicos da surdez. A Língua de            
Sinais Brasileira - Libras: características básicas da fonologia. Noções básicas de léxico, de             
morfologia e de sintaxe com apoio de recursos audio-visuais; Noções de variação. Praticar             
Libras: desenvolver a expressão visual-espacial.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1. Breve introdução aos aspectos clínicos, educacionais e sócio-antropológicos da surdez.  
2. Alfabeto manual ou dactilológico;  
3. Sinal-de-Nome;  
4. Características básicas da fonologia de Libras: configurações de mão, movimento, locação, 
orientação da mão, expressões não-manuais. 
5. Praticar Libras: o alfabeto; expressões manuais e não manuais. 
6. Sistematização do léxico:  
6.1.Números;  
6.2. Expressões socioculturais positivas: cumprimento, agradecimento, desculpas etc.;  
6.3. Expressões socioculturais negativas: desagrado, impossibilidade etc.; 
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7. Introdução à morfologia da Libras: nomes (substantivos e adjetivos), alguns verbos e 
alguns pronomes; 
8. Praticar Libras: diálogos curtos com vocabulário básico. 
9. Noções de tempo e de horas; 
10. Aspectos sociolingüísticos: variação em Libras; 
11. Noções da sintaxe da Libras: frases afirmativas e negativas; 
12. Praticar Libras: diálogo e conversação com frases simples. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

COUTINHO, Denise. Libras e língua portuguesa: semelhanças e diferenças. João Pessoa: Arpoador, 
2000. 

TÂNIA A. Libras em contexto. Brasília: MEC/SEESP, 2007. 

QUADROS, Ronice Muller de. Língua de sinais brasileira: estudos lingüísticos. Porto Alegre: Artmed, 
2004  

SACKS, Oliver W. Vendo vozes: uma viagem ao mundo dos surdos. São Paulo: Companhia das Letras, 
1998.  

SKLIAR, Carlos Obra: A surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: Mediação, 1998 

STRNADOVÁ, Vera. Como é ser surdo. s.l.: Babel Editora, 2000.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL. Decreto 5.626 de 22 de dezembro de 2005. Brasília: MEC, 2005 

BRITO, Lucinda Ferreira. Por uma gramática de línguas de sinais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 
1995. 

LABORIT, Emanuelle O vôo da gaivota. Paris: Copyright Éditions, 1994 

 

 
 
 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

Gestão e política educacional Conhecimentos Pedagógicos  45 

EMENTA 

Discute sociedade, Estado e educação. A política educacional no contexto das políticas            
públicas. Perspectivas e tendências contemporâneas das políticas educacionais expressas nas          
reformas educacionais, na legislação de ensino e nos projetos educacionais. Políticas públicas            
de educação com ênfase na educação básica.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1. Estado, sociedade educação: conceitos básicos; 
2. A política como integrante do contexto social e suas relações com a economia e a cultura; 
3. Formas e expressões políticas: política institucional e politização da sociedade; 
4. A educação como política pública; 
5. Revisão histórica das políticas educacionais, no Brasil, expressas nas Leis do Ensino 

(4.024/61, 5.692/71 e 9394/96); 
6. Eixos das políticas de educação: o público e o privado, a democratização e a qualidade da 

educação; 
7. Ações federais e distritais reveladoras das políticas públicas de educação no Brasil. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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AZEVEDO, Janete L. Educação como política pública. São Paulo: Autores Associados, 1988. 

DIDONET, Vital. FUNDEB: dilemas e perspectivas. Brasília: edição independente, 2005. 

DOURADO, Luiz Fernando; PARO, Vitor Henrique (org.).Políticas públicas e educação básica.           
São Paulo: Xamã, 2001. 

GENTILI, Pablo; MCCOWAN, Tristan (orgs.). Reinventar a escola pública: política educacional           
para um novo Brasil. Petrópolis: Vozes, 2003. 

SADER, Emir; GENTILI, Pablo (org.). Pós-neoliberalismo: as políticas sociais e o estado            
democrático. São Paulo, Paz e Terra, 1995. 

STEINER, João E. & MALNIC, Gerhard (orgs.). Ensino superior: conceito & dinâmica. São 
Paulo: Edusp, 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AVELAR, Lúcia. (1996). "Clientelismo de Estado e política educacional brasileira" in: Educação            
& Sociedade Campinas: Cedes. ano XVII, n. 54, p. 34-50, abr. 1996.  

GRACINDO, Reginha Vinhaes. (1997). "Estado, Sociedade e Educação: novas prioridades,          
novas palavras-de-ordem e novos-velhos problemas" in: Revista brasileira de política e           
administração da educação. Rio de Janeiro: Anpae. v. XIII, n. 1, p. 07-18, 1997. 

LIMA, Carlos Alberto Ferreira; MORAES, Raquel de Almeida. "A política de formação de             
professores leigos no Brasil" in: Universidade e sociedade. Brasília: Andes. vol. 36, p. 73-80.              
2005.  

SANTOS, Wanderley Guilherme dos. Cidadania e justiça. Rio de Janeiro: Campus, 1979. 

 
 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

Psicologia da educação I Conhecimentos Pedagógicos  60 

EMENTA 

A Psicologia como ciência: sua origem, dificuldades e principais projetos e teorias            
psicológicas. Principais posições teóricas sobre o desenvolvimento humano e as possíveis           
relações existentes entre os aspectos cognitivos, psicomotor e afetivo. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1. A psicologia como campo de conhecimento 
2. A psicologia da educação e o processo de ensino e aprendizagem  

a. Conceitos  
b. Significado da aprendizagem para o ser humano  

3. Concepções teóricas que embasam a prática educacional  
a. Teorias behavioristas de ensino e aprendizagem  
b. Teorias sócio-interacionistas de ensino e aprendizagem  
c. Teorias humanistas de ensino e aprendizagem  

4. Aspectos motivacionais no processo de ensino e aprendizagem  
a. Relação entre teorias de aprendizagem e a motivação  
b. Papel do professor  

5. Temas contemporâneos em educação. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BECKER, Fernando. Educação e construção do conhecimento. Porto Alegre: Artmed, 2001.  
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COLL, Cesar; PALACIOS, Jesus; MARCHESI, Alavaro (Orgs.) Desenvolvimento psicológico e 
educação. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2004.  

LA ROSA, Jorge (org.). Psicologia e educação: o significado do aprender. 9 ed. Porto Alegre: 
EDIPUCRS, 2006.  

MACEDO, Lino. Ensaios pedagógicos: como construir uma escola para todos? Porto Alegre: 
Artmed, 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 38 ed. São 
Paulo: Paz e Terra: 2008.  

PIAGET, Jean. Seis estudos de Psicologia. 24 ed: Rio de Janeiro: Forense, 2001.  

VYGOTSKY, Lev. A formação social da mente. 6 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003.  

VYGOTSKY, L.; LURIA, A.; LEONTIEV, A. Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem. 10           
ed. São Paulo: Ícone, 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

Psicologia e educação II Conhecimentos Pedagógicos  60 

EMENTA 

Estuda as principais contribuições teóricas da Psicologia sobre os processos de           
desenvolvimento e aprendizagem humana. Analisa as implicações educacionais, nos atos de           
ensinar e aprender, decorrentes dos pilares conceituais básicos das diferentes abordagens. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1. Jean Piaget:  

a. A epistemologia Genética de Jean Piaget,  
b. a estruturação da inteligência,  
c. os fatores do desenvolvimento (maturação, experiência ativa, interação social e 

equilibração),  
d. os tipos de conhecimento (físico, matemático, social),  
e. a relação entre inteligência e afetividade,  
f. os estágios do desenvolvimento;  
g. as repercussões da teoria piagetiana na educação. 

2. Sigmund Freud: 
a. A teoria da psicanálise enquanto suporte para a compreensão do desenvolvimento 

sócio-afetivo; 
b. as fases do desenvolvimento psico-sexual,   
c. motivação inconsciente,  
d. sublimação, desejo de saber, 
e. pulsão de domínio e transferência na relação professor-aluno. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BECKER, Fernando. Educação e construção do conhecimento. Porto Alegre: Artmed, 2001.  

86 
 



 

COLL, Cesar; PALACIOS, Jesus; MARCHESI, Alavaro (Orgs.) Desenvolvimento psicológico e 
educação. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2004.  

LA ROSA, Jorge (org.). Psicologia e educação: o significado do aprender. 9 ed. Porto Alegre: 
EDIPUCRS, 2006.  

MACEDO, Lino. Ensaios pedagógicos: como construir uma escola para todos? Porto Alegre: 
Artmed, 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 38 ed. São 
Paulo: Paz e Terra: 2008.  

PIAGET, Jean. Seis estudos de Psicologia. 24 ed: Rio de Janeiro: Forense, 2001.  

VYGOTSKY, Lev. A formação social da mente. 6 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003.  

VYGOTSKY, L.; LURIA, A.; LEONTIEV, A. Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem. 10           
ed. São Paulo: Ícone, 2006. 

 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

Técnica vocal Instrumental e vocal  45 

EMENTA 

Caracteriza a fisiologia da voz. Estuda os diversos componentes da respiração e do apoio              
diafragmático. O aparelho fonador. Articulação e ressonância. Aplicação dos elementos de           
fisiologia da voz em exercícios práticos e no repertório vocal. Avaliação individual das vozes.              
Cuidados com a saúde vocal. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1. RESPIRAÇÃO  

1.1 - Desenvolvimento da respiração adequada ao canto.  
1.2 - Ampliação da capacidade respiratória.  
1.3 - Controle expiratório (apoio).  

2. EMISSÃO  
2.1 - Exercícios para a sensibilização e desenvolvimento da ressonância.  
2.2 - Aspectos articulatórios das vogais e uniformidade das mesmas.  

3 - VOCALIZAÇÕES  
3.1 - Exercícios para obtenção de ataques, legatos, staccatos, marcatos, acentos,  
        crescendos, decrescendos 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BOONE, Daniel R.; MC-FARLANE, Stephen C. A voz e a terapia vocal. Porto Alegre; Artes               
Médicas,1994. 

QUINTEIRO, Eudosia Acuña. Estética da voz, São Paulo: Summus Editorial, 1989. 

DINVILLE, Claire. A técnica da voz cantada. Rio de Janeiro: Enelivros, 1993. 

BELAU, Mara; REHDER, Maria Inês. Higiene vocal para o canto coral. Rio de Janeiro: Revinter,               
1997. 
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BEUTTENMÜLLER, Glorinha. O despertar da comunicação vocal. Rio de Janeiro: Enelivros,           
1995. 

CHENG, S. C. O tao da voz. Rio de Janeiro: Rocco, 1999. 

FERREIRA, Leslie Piccolotto; SILVA, Marta Assumpção de Andrada. Saúde Vocal. São Paulo:            
Editora Roca, 2002. 

ZUMTHOR, Paul. Performance, recepção, leitura. São Paulo: Editora da PUC-SP, 2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

JANNIBELLI, Emilia D’anniballe. A musicalização na escola. Lidador, 1971. 

VILLELA, Eliphas Chinellato. Fisiologia da voz. São Paulo, 1961  

WISNIK, José Miguel. O som e o sentido. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. 

 

 
 
 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

Teclado I Instrumental e vocal  30 

EMENTA 

Desenvolve aspectos básicos de técnica e interpretação musical do teclado, seus recursos            
como instrumento solo e acompanhador. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Técnica do instrumento com ênfase no estudo de independência de dedos, flexibilidade de             
movimentos;  

2. Contextualização da técnica no repertório escolhido; 
3. Execução de frases e períodos musicais; 
4. Aperfeiçoamento da estrutura dos dedilhados das escalas maiores e menores; 
5. Estudo da linguagem contrapontística e desenvolver prática de leitura à 1ª. vista; 
6. Concepção estilística específica em cada compositor; 
7. Acompanhamento de peças usando I, IV, V7; 
8. Uso de recursos do teclado; 
9. Execução em público de parte do repertório trabalhado; 
10. Memorização de partituras. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ADOLFO, Antônio. Piano e teclado. Rio de Janeiro: Lumiar Editora, 1994. 

ADOLFO, Antonio; CHEDIAK, Almir. Harmonia e estilos para teclado. Rio de Janeiro: Lumiar,             
1994. 

ADOLFO, Antonio; CHEDIAK, Almir. Iniciação ao piano e teclado. Rio de Janeiro: Lumiar, 
1994.  

CHEDIAK, Almir. Harmonia e improvisação: 70 músicas harmonizadas e analisadas, violão,           
guitarra, baixo, teclado. 7. ed. Rio de Janeiro: Lumiar, 1986. 

KOLLREUTTER, Hans Joaquim. Harmonia funcional: Introdução à teoria das funções          
harmônicas. 2.ed. São Paulo: Ricordi, 1978.  

VERHAALEN, Marion. Explorando musica através do teclado,1. Porto Alegre: Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, 1989.  
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MASCARENHAS, Mário. Curso de Piano. Vol.1. São Paulo: Irmãos Vitale, 1973. 

ADOLFO, Antonio; CHEDIAK, Almir. O livro do músico: harmonia e improvisação para piano, 
teclados e outros instrumentos. Rio de Janeio: Lumiar, 1989.  

BEZERRA, Ledízio. Manual para o tecladista: construção dos acordes - aplicado também em : 
violão, guitarra, sintetizador, piano, acordeon e scaletta. Rio de Janeiro: Litteris, 1996.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

Teclado II Instrumental e vocal  30 

EMENTA 

Amplia o desenvolvimento da técnica e interpretação musical do teclado, seus recursos como             
instrumento solo e acompanhador. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Contextualizar a técnica no repertório escolhido 

1. Aperfeiçoamento da estrutura dos dedilhados das escalas maiores e menores  
2. Estudo da linguagem contrapontística e desenvolver prática de leitura à 1ª. vista 
3. Trabalho de peças a 4 mãos e peças de acompanhamento para canto 
4. Aprofundamento da concepção estilística específica em cada compositor 
5. Aperfeiçoamento do trabalho de acompanhamento de peças 
6. Diversas utilizações do teclado 
7. Execução em público parte do repertório trabalhado e trabalhar a memorização 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ADOLFO, Antônio. Piano e Teclado. Rio de Janeiro: Lumiar Editora, 1994 

ADOLFO, Antonio; CHEDIAK, Almir. Harmonia e estilos para teclado. Rio de Janeiro: Lumiar, 
1994. 

ADOLFO, Antonio; CHEDIAK, Almir. Iniciação ao piano e teclado. Rio de Janeiro: Lumiar, 
1994.  

CHEDIAK, Almir. Harmonia e improvisação: 70 músicas harmonizadas e analisadas, violão, 
guitarra, baixo, teclado. 7. ed. Rio de Janeiro: Lumiar, 1986. 

KOLLREUTTER, Hans Joaquim. Harmonia funcional: Introdução à teoria das funções 
harmônicas. 2.ed. São Paulo: Ricordi, 1978.  

VERHAALEN, Marion. Explorando musica através do teclado,1. Porto Alegre: Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, 1989.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MASCARENHAS, Mário. Curso de Piano. Vol.1. São Paulo: Irmãos Vitale, 1973. 

ADOLFO, Antonio; CHEDIAK, Almir. O livro do músico: harmonia e improvisação para piano, 
teclados e outros instrumentos. Rio de Janeio: Lumiar, 1989.  
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BEZERRA, Ledízio. Manual para o tecladista: construção dos acordes - aplicado também em : 
violão, guitarra, sintetizador, piano, acordeon e scaletta. Rio de Janeiro: Litteris, 1996.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

Teclado III Instrumental e vocal  30 

EMENTA 

Desenvolve capacidades e habilidades técnicas, estéticas que lhe permitam o domínio do            
teclado para a interpretação e utilização de obras da música nacional e universal e seu               
posterior desenvolvimento em trabalhos de sala de aula com alunos de 1º e 2º graus 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Contextualizar a técnica no repertório escolhido 
 

1) Aperfeiçoamento da estrutura dos dedilhados das escalas maiores e menores  
2) Estudo da linguagem contrapontística e desenvolver prática de leitura à 1ª. vista 
3) Trabalho de peças a 4 mãos e peças de acompanhamento para canto 
4) Aprofundamento da concepção estilística específica em cada compositor 
5) Aperfeiçoamento do trabalho de acompanhamento de peças 
6) Diversas utilizações do teclado 
7) Execução de: pequena sonata clássica, peça romântica e de obra moderna com foco em              

articulações.  
8) Execução em público parte do repertório trabalhado e memorização do repertório 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ADOLFO, Antônio. Piano e Teclado. Rio de Janeiro: Lumiar Editora, 1994 

ADOLFO, Antonio; CHEDIAK, Almir. Harmonia e estilos para teclado. Rio de Janeiro: Lumiar, 
1994. 

ADOLFO, Antonio; CHEDIAK, Almir. Iniciação ao piano e teclado. Rio de Janeiro: Lumiar, 
1994.  

CHEDIAK, Almir. Harmonia e improvisação: 70 músicas harmonizadas e analisadas, violão, 
guitarra, baixo, teclado. 7. ed. Rio de Janeiro: Lumiar, 1986. 

KOLLREUTTER, Hans Joaquim. Harmonia funcional: Introdução à teoria das funções 
harmônicas. 2.ed. São Paulo: Ricordi, 1978.  

VERHAALEN, Marion. Explorando musica através do teclado,1. Porto Alegre: Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, 1989.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MASCARENHAS, Mário. Curso de Piano. Vol.1. São Paulo: Irmãos Vitale, 1973. 

ADOLFO, Antonio; CHEDIAK, Almir. O livro do músico: harmonia e improvisação para piano, 
teclados e outros instrumentos. Rio de Janeio: Lumiar, 1989.  
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BEZERRA, Ledízio. Manual para o tecladista: construção dos acordes - aplicado também em : 
violão, guitarra, sintetizador, piano, acordeon e scaletta. Rio de Janeiro: Litteris, 1996.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

Arranjo, composição e criação 
musical Teórico-musical  30 

EMENTA 

Trabalha e reflete sobre os processos de criação nas artes, como foco principal a criação em                
música. Sistematizar os conhecimentos gerados e a produção de peças e formas musicais             
que possam ser utilizadas em espaços pedagógico-musicais, em em trabalhos de           
musicalização e na produção acadêmica. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 – REFLEXÃO E ANÁLISE 
1.1. Audição e análise de obras musicais representativas de tendências diversas de 
      criação. 
1.2-Análise e sistematização das características de diversos processos de criação. 
1.3-Projeção da inclusão de elementos analisados em espaços pedagógicos. 

2 – CARACTERIZAÇÃO DA CRIAÇÃO MUSICAL 
2.1-Os processos de criação e suas características. 
2.2-O tratamento do ritmo. 
2.3-O tratamento da melodia. 
2.4-O tratamento da harmonia. 

3 – CRIAÇÃO DE TRABALHO FINAL 
3.1-Projeto e execução de uma peça criada pelo aluno, usando os conhecimentos  
      trabalhados nesta, assim como outras disciplinas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ADOLFO, Antonio. Arranjo: um Enfoque Atual. Rio de Janeiro: Lumiar, 1997. 

ALMADA, Carlos. Arranjo. Campinas: Editora da Unicamp, 2002. 

CHEDIAK, Almir. Harmonia e Improvisação, (2 vol.). Rio de Janeiro: Lumiar, 1986. 

GUEST, Ian. Arranjo: Método Prático, (3 vol.). Rio de Janeiro: Lumiar, 1996. 

HOWARD, John. Aprendendo a compor. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1990. 

SCHOENBERG, Arnold. Fundamentos da composição musical . São Paulo: EDUSP, 1991. 

KOELLREUTTER, H. J. Introdução à estética e à composição musical contemporânea. 2 ed.             
Porto Alegre: Movimento, 1987. 

ZAMPRONHA, Edson S. Notação, representação e composição: um novo paradigma da           
escritura musical. São Paulo: Annablume/FAPESP, 2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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CARTIER, Sandro. Ritmos e grafia aplicados à música brasileira. 2 ed. Santa Maria:             
Repercussão, 2000. 

GRAMANI, José Eduardo. Rítmica. São Paulo: Editora Perspectiva, 1992. 

________, Rítmica viva. Campinas: Ed. da Unicamp, 1996. 

JOURDAIN, Robert. Música, cérebro e êxtase: como a música captura a nossa imaginação. Rio 
de Janeiro: Objetiva, 1998. 

SCHAFER, Murray. A afinação do mundo. São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 2003. 

SCHAEFFER, Pierre. Tratado dos objetos musicais: ensaio interdisciplinar. Brasília:         
Universidade de Brasília, 1977. 

COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

Harmonia I Teórico-musical  45 

EMENTA 

Capacita a harmonizar trechos corais unitônicos a quatro vozes a partir de um baixo ou de                
um soprano dado, utilizando acordes de três sons e acordes de dominante com sétima.              
Reconhecer as cadências autênticas, plagal, deceptiva e suspensiva. Reconhecer o          
encadeamento dos acordes em progressões harmônicas que incluam quaisquer dos sete           
graus naturais da escala. Analisar partituras compreendendo o inter-relacionamento         
funcional dos acordes. Aplicar e relacionar o conhecimento adquirido na análise de canções             
da música popular brasileira e da música pop. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 - Considerações gerais 
1.1 - A tessitura  das vozes humanas ( soprano, contralto, tenor e baixo). 
1.2 - Disposição dos acordes nas vozes da escrita coral polifônica 
1.3 - Tipos de movimentos das vozes (direto, contrário e oblíquo) 

2 - Os acordes de três sons 
3 - Encadeamentos tonais 
4 - Cadências 
5 - Notas estranhas ao acorde 
6 - Análise harmônica e repertório 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRISOLLA, Cyro. Princípios de harmonia funcional. São Paulo: Annablume, 2006. 

CHEDIAK, Almir. Harmonia e improvisação. Vol.1. Rio de Janeiro: Lumiar, 1997. 

FREITAS, Paulo Sérgio Ribeiro de. Teoria da harmonia na música popular: uma definição das              
relações de combinação entre os acordes na harmonia tonal. Florianópolis: UDESC, 2002. 

HINDEMITH, Paul. Harmonia tradicional. São Paulo: Ed. Irmãos Vitale; SESC, 1997. 

SCHOENBERG, Arnold. Harmonia. São Paulo: UNESP, 2001 

_________. Funções estruturais da harmonia. São Paulo: Via Lettera, 2004. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ADOLFO, Antonio; CHEDIAK, Almir. O livro do músico: harmonia e improvisação para piano, 
teclados e outros instrumentos. Rio de Janeio: Lumiar, 1989.  

CARTIER, Sandro. Ritmos e grafia aplicados à música brasileira. 2 ed. Santa Maria:             
Repercussão, 2000. 

CHEDIAK, Almir. Harmonia e improvisação. Vol.2. Rio de Janeiro: Lumiar, 1997 
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COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

Harmonia II Teórico-musical  60 

EMENTA 

Habilita a criar, harmonizar ou arranjar trechos musicais, corais e instrumentais,           
manifestando criatividade, utilizando acordes de três, quatro e cinco sons. Reconhecer           
auditivamente acordes e progressões harmônicas modulantes. Analisar partituras        
reconhecendo as dominantes secundárias e auxiliares, acordes alterados, de empréstimo          
modal, compreendendo o inter-relacionamento funcional dos mesmos. Relacionar o         
conhecimento adquirido na análise de canções da música popular brasileira e popular. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 - Acordes de quatro sons, dominantes secundárias e auxiliares, acordes de empréstimo  
     modal. 
2 - Modulação 
3 - Os acordes de nona e décima terceira 
4 - Acordes de sexta napolitana, sexta italiana, sexta  francesa e sexta alemã 
5 - Análise harmônica e repertório 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRISOLLA, Cyro. Princípios de harmonia funcional. São Paulo: Annablume, 2006. 

CHEDIAK, Almir. Harmonia e improvisação. Vol.1. Rio de Janeiro: Lumiar, 1997. 

FREITAS, Paulo Sérgio Ribeiro de. Teoria da harmonia na música popular: uma definição das              
relações de combinação entre os acordes na harmonia tonal. Florianópolis: UDESC, 2002. 

HINDEMITH, Paul. Harmonia tradicional. São Paulo: Ed. Irmãos Vitale; SESC, 1997. 

SCHOENBERG, Arnold. Harmonia. São Paulo: UNESP, 2001 

_________. Funções estruturais da harmonia. São Paulo: Via Lettera, 2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ADOLFO, Antonio; CHEDIAK, Almir. O livro do músico: harmonia e improvisação para piano, 
teclados e outros instrumentos. Rio de Janeio: Lumiar, 1989.  

CARTIER, Sandro. Ritmos e grafia aplicados à música brasileira. 2 ed. Santa Maria:             
Repercussão, 2000. 

CHEDIAK, Almir. Harmonia e improvisação. Vol.2. Rio de Janeiro: Lumiar, 1997 
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COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

Contraponto Teórico-musical  30 

EMENTA 

Desenvolve a compreensão e percepção do contraponto modal e tonal, a duas e três vozes e 
do estilo imitativo como recurso para análise musical. . 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Revisão da teoria musical (intervalos, consonâncias, dissonâncias, escalas, modos, acordes  
    e suas classificações, cadências). 
2. Contraponto estrito — as cinco espécies a duas vozes. Foco em notas melódicas. Cânones. 
3. Princípios da harmonia tonal — tríades e suas inversões, condução das vozes. Cifragens. 
4. Encadeamentos de acordes. 
5. Seqüências e progressões. 
6. O acorde de 7a. de dominante e suas inversões. 
7. Princípios do baixo cifrado e a prática da harmonização do canto dado. 
8. Estudo da melodia. 
9  Apreciação e análise 
10. Fontes sonoras (vozes, instrumentos, conjuntos). 
11. Melodias em diferentes culturas. 
12. O canto gregoriano. Missas. 
13. O contraponto primevo: tipos de organum e seus posteriores desenvolvimentos. 
14. Madrigais. 
15. O contraponto renascentista. Missas polifônicas e motetos. 
16. Canções dos diversos universos musicais brasileiros. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

KOELLREUTTER, H.J.(Hans Joachim). Contraponto modal do século XVI (Palestrina). São 
Paulo: Novas Metas, 1989.  

SCHOENBERG, Arnold. Exercícios preliminares em contraponto. São Paulo: Via Lettera, 2001.  

TRAGTENBERG, Lívio. Contraponto: uma arte de compor. São Paulo: EDUSP, 1994. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CARVALHO, Any Raquel. Contraponto modal: manual prático. Porto Alegre: Novak Multimedia, 
2000.  

CARVALHO, Any Raquel. Contraponto tonal e fuga: manual prático. Porto Alegre: Novak 
Multimédia, 2000. 
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COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

Estética e estética musical Teórico-musical  45 

EMENTA 

Habilita a conhecer as características da música através dos autores representativos da            
Filosofia antiga e contemporânea. Reconhecer as relações entre Música – História e Filosofia             
que a reflexão estética sobre música se propõe. Identificar a proposta dos diferentes             
autores e oi perfil de uma estética da música. Compreender a importância da reflexão sobre               
Estética da Música e sua contribuição à prática didático-pedagógica. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 – Fundamentação da estética. 
1.1-Teoria do “Belo”na filosofia grega e no medievo. 
1.2-A estética como disciplina filosófico-científica no século XVIII 
1.3-A estética como teoria filosófica do”gosto”. 
1.4-A estética e a idéia de “Obra de arte universal”. 
1.5-A estética como filosofia da arte. 
1.6-A função da estética na contemporaneidade. 

2 – Estética da música. 
2.1-A definição de Arte. 
2.2-Problemas estéticos e históricos da música. 
2.3-A música como texto e obra 
2.4-Transformações da estética do sentimento. 
2.5-A matéria e o processo artístico. 
2.6-fenomenologia da música. 

3 – Função pedagógica da experiência estética. 
3.1-A formação humana 
3.2-A missão cultural da arte. 
3.3-Estética – Música - Educação. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

AMARAL, Aracy A. Arte para quê? São Paulo: Nobel, 1987.  

ANDRADE, Mário de; TONI, Flávia Camargo. Introdução à estética musical. São Paulo: 
Hucitec, 1995  

FISCHER, Ernest. A Necessidade da Arte. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1987.  

HANSLICK, Eduard. Do belo musical. Campinas: Ed. da Unicamp, 1992.  

JIMENEZ, Marc. O que é estética? São Leopoldo: Ed.Unisinos, 2000.  

MAGNANI, Sérgio. Expressão e comunicação na linguagem da música. Belo Horizonte: UFMG, 
1996.  

MORAES, Frederico. A arte é o que eu e você chamamos. Rio de Janeiro: Arte. Record, 1998.  

PAYRESON, Luigi. Os problemas da estética. Martins Fontes: 1997.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

HARNONCOURT, Nikolaus. O discurso dos sons. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1988.  

WISNIK, José Miguel. O som e o sentido: uma outra história das músicas. São Paulo:               
Companhia das Letras, 1989.  
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COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

Análise Musical I Teórico-musical  30 

EMENTA 

Habilita a reconhecer os elementos básicos do desenvolvimento do processo musical;           
motivos, frases, semi-frases, grupo de frases e períodos. Reconhecer a estrutura harmônica            
das frases e períodos. Identificar a estrutura das formas binárias e ternárias. Trabalhar             
obras no estilo e estrutura. Desenvolver a análise crítica na apreciação musical das obras              
dos diferentes períodos da história da música, erudita e popular. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 – Fraseologia 
1.1-Motivo.  
1.2-Semifrases. 
1.3-Frases.  
1.4-Períodos. 
1.5-Duplos períodos  (Contrastante e paralelo). 
1.6-Grupo de frases. 
1.7-Cadências e pontos estruturais. 

2 - Formas binárias 
2.1-O princípio básico.  
2.2-Formas binárias contínuas.  
2.3-Formas binárias seccionais.  
2.4-Estruturas formais bipartidas em seu contexto histórico. 
2.5-Reconhecimento auditivo. 

3 - Formas ternárias 
3.1-O princípio ternário. 
3.2-Formas ternárias contínuas. 
3.3-Formas ternárias seccionais. 
3.4-Estruturas formais tripartidas em seu contexto histórico. 
3.5-Minueto e Trio. 
3.6-Scherzo. 
3.7-Reconhecimento auditivo. 

4 - O estilo monódico e o polifônico 
4.1-Definição e características da monodia. 
4.2-Definição e características da polifonia. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GRELA, Dante. Análise musical: uma proposta metodológica. Tradução Gilberto Carvalho. Belo           
Horizonte: manuscrito do tradutor, [s.d.] (Original em espanhol).  

KOELLREUTTER, H. J. Harmonia funcional: introdução à teoria das funções harmônicas. São            
Paulo: Ricordi Brasileira, 1987.  

SCHOENBERG, Arnold. Fundamentos da composição musical. 3. ed. Tradução Eduardo          
Sencman. São Paulo: EDUSP, 1996  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GUERRA–PEIXE C. Melos e harmonias acústica: princípios da composição musical. São Paulo –             
Rio de Janeiro: Irmãos Vitale, 1988.  

MAGNANI, Sérgio. Expressão e comunicação na linguagem da música. Ed. UFMG. 1989. 

 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

96 
 



 

Análise Musical II Teórico-musical  30 

EMENTA 

Reconhecer a estrutura das formas variações, contínuas e seccionais, Rondó, Sonata e            
formas derivadas ou variantes. Identificar os processos de variação, elementos de contraste            
e funções de exposição, desenvolvimento e re-exposição. Abordar obras sob o ponto de             
vista do estilo e estrutura musical, executando exemplos. Desenvolver capacidade crítica           
para a análise e apreciação das obras dos diferentes períodos da história da música erudita               
e popular 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 - Processos de variação 
1.1-As diversas técnicas de variação musical. 
1.2-Contextualização histórica da forma variação. 
1.3-Variações contínuas. 
1.4-Variações seccionais  (Tema e variações). 
1.5-Reconhecimento auditivo. 

2 - Forma rondó 
2.1-Contextualização histórica da forma rondó.  
2.2-O refrão. 
2.3-O episódio. 
2.4-Formas derivadas do rondó. 
2.5-Reconhecimento auditivo. 

3 - Forma sonata 
3.1-Evolução histórica das formas sonata.  
3.2-A função exposição. 
3.3-A função desenvolvimento. 
3.4-A função reexposição. 
3.5-Coda e codeta. 
3.6-Reconhecimento auditivo. 

4 - Análise formal e harmônica de repertórios 
4.1-Período Barroco. 
4.2-Clássico. 
4.3-Romântico. 
4.4-Moderno e Contemporâneo. 
4.5-Canções da MPB e POP. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GRELA, Dante. Análise musical: uma proposta metodológica. Tradução Gilberto Carvalho. Belo           
Horizonte: manuscrito do tradutor, [s.d.] (Original em espanhol).  

KOELLREUTTER, H. J. Harmonia funcional: introdução à teoria das funções harmônicas. São            
Paulo: Ricordi Brasileira, 1987.  

SCHOENBERG, Arnold. Fundamentos da composição musical. 3. ed. Tradução Eduardo          
Sencman. São Paulo: EDUSP, 1996  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GUERRA–PEIXE C. Melos e harmonias acústica: princípios da composição musical. São Paulo –             
Rio de Janeiro: Irmãos Vitale, 1988.  

MAGNANI, Sérgio. Expressão e comunicação na linguagem da música. Ed. UFMG. 1989. 

 
 

COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

História da música I Teórico-musical  45 

EMENTA 
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Habilita a reconhecer as características da prática e produção musical nos povos da             
Antiguidade, na Idade Média e na Renascença. Conhecer as particularidades das diversas            
fontes histórico-documentais e musicológica e sua contribuição para o estudo da música.            
Identificar os aspectos técnico-estilísticos da composição monódica e polifônica medieval e           
renascentista. Conhecer as escolas em que elas se desenvolveram. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 - Música nos povos da antiguidade 
1.1- Fontes para o estudo da música nos povos da antiguidade.  
1.2- Função e características da música.  

2 - Música na idade média 
3 - Início e desenvolvimento da polifonia na idade média 
4 - Música no século XV e XVI 

4.1 - Música Sacra e música secular 
4.2 - Escola de Borgonha e escola franco flamenga. 
4.3 - Estilos nacionais. 
4.4 - Música Reservata e música instrumental. 
4.5 - Teóricos. 
4.6 - Reforma e Contrarreforma: Palestrina 
4.7 - Escola veneziana: Policoralidade 

5 - Música brasileira contemporânea 
5.1 - Principais compositores contemporâneos. 
5.2 - Tendências contemporâneas na música brasileira. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BENNET, Roy. Uma breve história da música. Rio de Janeiro: Jg. Zahar, 1986. 

KIEFER, Bruno. História e significado das formas musicais. Porto Alegre: Movimento, 1981.  

SCHURMANN, Ernest F. A música como linguagem: uma abordagem histórica. São Paulo: 
Brasiliense; Brasilia: CNPq, 1989. 

SOUZA, Rodolfo Coelho de. Música. São Paulo: Novas Metas, 1983.  

COSTA, Clarissa. Uma breve história da música ocidental. São Paulo: Ars Poética, 1997.  

GROULT, Donald J; PALISCA, Claude V. História da música ocidental. Lisboa: Gradiva, 2001. 

PHLEU, Kurt. Nova história universal da música. São Paulo: Melhoramentos, 1991.  

KIEFER, Bruno. História da música brasileira: dos primórdios ao início do século XX. Porto 
Alegre: Movimento, 1985.  

MARIZ, Vasco. História da Música no Brasil. 5. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

KIEFER, Bruno. Elementos da linguagem musical. 2. ed. Porto Alegre: Movimento; Brasília: 
Instituto Nacional do Livro - MEC, 1973.  

MAGNANI, Sergio. Expressão e Comunicação na Linguagem da Música. Belo Horizonte: UFMG, 
1989.  

ELLMERICH, Luís. História da Música. 3. ed. São Paulo: 1973.  

VAZ, Gil Nuno. História da música independente. São Paulo: Brasiliense, 1988.  

 

COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

História da música II Teórico-musical  45 

EMENTA 

Habilita a reconhecer as características da composição musical no período barroco e Pré-Clássico.             
Identificar os principais gêneros e formas musicais, estilos, compositores e obras representativas no             
contexto histórico social em que elas se desenvolvem. Reconhecer as características musicais dos             
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períodos clássico e romântico. Identificar os principais gêneros e formas musicais, estilos, compositores             
e obras representativas no contexto histórico social em que elas se desenvolveram 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 – A música no período barroco 
1.1 - Características do barroco. 
1.2 - Teóricos e suas contribuições ao estudo da música. 
1.3 – Camerata Florentina. 
1.4 - Música vocal e música instrumental. 
1.5 - Escolas nacionais do barroco 

2 – Rococó e pré-clássico 
2.1 - Definição e características dos termos Rococó e Pré-Clássico. 
2.2 - Escola de Mannheim. 
2.3 - A música Vocal. 

3 – Música clássica. 
3.1 - Características gerais do período Clássico. 
3.2 - Sonata Concerto, Sinfonia e Música de Câmara e ópera no período Clássico 

4 – Música do século XIX. 
4.1 - O Romantismo na música. 
4.2 - Música Instrumental e música vocal de câmara. 
4.3 - Óperas no século XIX 
4.4 - Escolas nacionais 
4.5 - Romantismos tardios 

. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BENNET, Roy. Uma breve história da música. Rio de Janeiro: Jg. Zahar, 1986. 

KIEFER, Bruno. História e significado das formas musicais. Porto Alegre: Movimento, 1981.  

SCHURMANN, Ernest F. A música como linguagem: uma abordagem histórica. São Paulo: 
Brasiliense; Brasilia: CNPq, 1989. 

SOUZA, Rodolfo Coelho de. Música. São Paulo: Novas Metas, 1983.  

COSTA, Clarissa. Uma breve história da música ocidental. São Paulo: Ars Poética, 1997.  

GROULT, Donald J; PALISCA, Claude V. História da música ocidental. Lisboa: Gradiva, 2001. 

PHLEU, Kurt. Nova história universal da música. São Paulo: Melhoramentos, 1991.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ELLMERICH, Luís. História da Música. 3. ed. São Paulo: 1973.  

MAGNANI, Sergio. Expressão e Comunicação na Linguagem da Música. Belo Horizonte: UFMG, 
1989.  

MARIZ, Vasco. História da Música no Brasil. 5. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000.  

KIEFER, Bruno. Elementos da linguagem musical. 2. ed. Porto Alegre: Movimento; Brasília: 
Instituto Nacional do Livro - MEC, 1973.  

_________. História da música brasileira: dos primórdios ao início do século XX. Porto Alegre: 
Movimento, 1985.  

VAZ, Gil Nuno. História da música independente. São Paulo: Brasiliense, 1988.  

COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

História da música III Teórico-musical  45 

EMENTA 

Situa e reconhece as características dos principais compositores e obras da           
composição musical do século XX. Identifica as principais técnicas composicionais e           
os centros geográficos que mais se destacaram na composição musical na Europa            
e na América. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 – Música no século XX 
1.1 - Novas tendências e técnicas composicionais no início do século XX. 
1.2 - A produção musical na Europa até 1913. 
1.3 - Compositores a eles contemporâneos. 

2 – A Composição musical no período de entre guerras. 
2.1 - Segunda escola de Viena. 
2.2 - Compositores contemporâneos. 

3 – A composição musical posterior a segunda guera. 
3.1 - A música para instrumentos de percussão. 
3.2 - Compositores a eles contemporâneis. 

4 – Música experimental 
4.1 - Música Concreta. 
4.2 - Música Aleatória. 
4.3 - Microtonalismo. 
4.4 - Música Eletrônica. 
4.5 - Música eletroacústica. 
4.6 - Música minimalista. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BENNET, Roy. Uma breve história da música. Rio de Janeiro: Jg. Zahar, 1986. 

KIEFER, Bruno. História e significado das formas musicais. Porto Alegre: Movimento, 1981.  

SCHURMANN, Ernest F. A música como linguagem: uma abordagem histórica. São Paulo: 
Brasiliense; Brasilia: CNPq, 1989. 

SOUZA, Rodolfo Coelho de. Música. São Paulo: Novas Metas, 1983.  

COSTA, Clarissa. Uma breve história da música ocidental. São Paulo: Ars Poética, 1997.  

GROULT, Donald J; PALISCA, Claude V. História da música ocidental. Lisboa: Gradiva, 2001. 

PHLEU, Kurt. Nova história universal da música. São Paulo: Melhoramentos, 1991.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ELLMERICH, Luís. História da Música. 3. ed. São Paulo: 1973.  

MAGNANI, Sergio. Expressão e Comunicação na Linguagem da Música. Belo Horizonte: UFMG, 
1989.  

MARIZ, Vasco. História da Música no Brasil. 5. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000.  

KIEFER, Bruno. Elementos da linguagem musical. 2. ed. Porto Alegre: Movimento; Brasília: 
Instituto Nacional do Livro - MEC, 1973.  

_________. História da música brasileira: dos primórdios ao início do século XX. Porto Alegre: 
Movimento, 1985.  

VAZ, Gil Nuno. História da música independente. São Paulo: Brasiliense, 1988.  

 

COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

História e diversidade da música 
brasileira Teórico-musical  60 

EMENTA 

Reconhecer as principais características dos diversos períodos da História da Música           
Brasileira. Reconhecer os principais compositores dos diversos períodos da História da           
Música Brasileira. Reconhecer as técnicas de composição utilizadas pelos principais          
compositores dos diversos períodos da História da Música Brasileira. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 - Música brasileira até Carlos Gomes 

100 
 



 

2 - Música nacionalista 
3 - Música nacionalista e música dodecafônica 
4 - Compositores após Camargo Guarnieri 
5 - Música brasileira contemporânea 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARROS, José D' Assunção. O Brasil e a sua música: primeira parte raízes do Brasil musical. 
[Rio de Janeiro]: Conservatório brasileiro de música, 2002. 

MARIZ, Vasco. História da música no Brasil. 5. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000.  

NEPOMUCENO, Rosa. Música caipira: da roça ao rodeio. São Paulo: Editora 34, 1999. 

NEVES, José Maria. Música contemporânea brasileira. São Paulo: Ricordi Brasileira, 1981. 

PRASS, Luciana. Saberes musicais em uma bateria de escola de samba: uma etnografia entre os Bambas 
da Orgia. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2004. 

TATIT, Luiz. O século da canção. Cotia: Ateliê Editorial, 2004.  

TINHORÃO, José Ramos. Os sons negros no Brasil. São Paulo: Art, 1988.  

_________. História social da música popular brasileira. São Paulo: Ed. 34, 1998.  

TRAVASSOS, Elizabeth. Modernismo e música brasileira. Coleção: Descobrindo o Brasil. 2. ed. 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2000. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

KIEFER, Bruno. História da música brasileira: dos primórdios ao início do século XX. Porto 
Alegre: Movimento, 1985.  

VAZ, Gil Nuno. História da música independente. São Paulo: Brasiliense, 1988.  

MARCONDES, Marcos Antônio; RIBENBOIM, Ricardo. Enciclopédia da música brasileira: erudita  
folclórica  popular. 2. ed. São Paulo: Art: Itaú Cultural, 1998.  

 

 
 
 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

Música popular Teórico-musical  30 

EMENTA 

Sistematiza os conhecimentos sobre a história e características da música popular,           
com ênfase na música popular brasileira. Desenvolve no aluno as habilidades de            
apreciação e interpretação da mesma. Possibilita o reconhecimento das         
características da música popular brasileira, desenvolvendo processo de        
musicalização. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 – Cultura e música popular 
1.1 - Características da música popular. 
1.2 - Cultura popular e cultura erudita; análise comparativa. 
1.3 - A forma e o conhecimento na música popular. 
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2 – Música popular instrumental e vocal 
2.1 - A prosódia na música popular. 
2.2 - O percussionismo na música popular. 
2.3 - Tratamento e características do ritmo, melodia e harmonia na música popular. 
2.4 - Apreciação e interpretação da música popular. 

3 – A música popular brasileira. 
3.1 - Antecedentes histórico-sociais. 
3.2 - Características composicionais 
3.3 - Principais movimentos e correntes: Bossa-Nova, Tropicalismo, anos 70. 
3.4 - A projeção do século XXI. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARROS, José D' Assunção. O Brasil e a sua música: primeira parte raízes do Brasil musical. 
[Rio de Janeiro]: Conservatório brasileiro de música, 2002. 

MARIZ, Vasco. História da música no Brasil. 5. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000.  

NEPOMUCENO, Rosa. Música caipira: da roça ao rodeio. São Paulo: Editora 34, 1999. 

NEVES, José Maria. Música contemporânea brasileira. São Paulo: Ricordi Brasileira, 1981. 

PRASS, Luciana. Saberes musicais em uma bateria de escola de samba: uma etnografia entre os Bambas 
da Orgia. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2004. 

TATIT, Luiz. O século da canção. Cotia: Ateliê Editorial, 2004.  

TINHORÃO, José Ramos. Os sons negros no Brasil. São Paulo: Art, 1988.  

_________. História social da música popular brasileira. São Paulo: Ed. 34, 1998.  

TRAVASSOS, Elizabeth. Modernismo e música brasileira. Coleção: Descobrindo o Brasil. 2. ed. 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

KIEFER, Bruno. História da música brasileira: dos primórdios ao início do século XX. Porto              
Alegre: Movimento, 1985.  

VAZ, Gil Nuno. História da música independente. São Paulo: Brasiliense, 1988.  

MARCONDES, Marcos Antônio; RIBENBOIM, Ricardo. Enciclopédia da música brasileira:         
erudita - folclórica - popular. 2. ed. São Paulo: Art: Itaú Cultural, 1998.  

 
 

COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

Teoria e percepeção musical I Teórico-musical  45 

EMENTA 

Habilitar a reconhecer elementos da grafia musical para ler música com fluência. Entoar e              
reconhecer auditivamente os intervalos de 2ª a 8ª. Solfejar afinado e com justeza rítmica              
melodias simples nas escalas maiores e menores (com armadura de até 3 sustenidos e 3               
bemóis), com divisões rítmicas até semicolcheia, em compassos simples e compostos, nas            
claves de sol, fá e dó, na terceira linha. Executar ritmos até a subdivisão de semicolcheia                
em compassos simples e compostos. Escrever melodias e ritmos que lhes sejam ditados,             
nos mesmos níveis se dificuldade. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 – Teoria musical 
1.1-Sinais da Grafia Musical. 

1.1.1- Altura: pauta. Clave, notas e alterações, evolução histórica da notação. 
1.1.2- Duração: valores e pausas, evolução histórica, ligadura, ponto de aumento e de            

diminuição, quiálteras, sincopes, contratempos, compassos simples, compostos,       
alternados e irregulares. 

1.1.3- Intensidade: sinais de intensidade e abreviaturas correspondentes. 
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1.1.4- Legato, staccato, e demais articulações. 
1.1.5- Sinais de repetição. 
1.1.6- Andamentos e sinais de expressão. 

1.2-Intervalos. 
1.2.1- Semitons (natural,diatônico, cromático), tons e alterações. 
1.2.2- Classificação dos intervalos (justos, maiores, menores, aumentado,       

diminuto,ascendente e descendente). 
1.2.3- Intervalos consonantes e dissonantes. 
1.2.4- Intervalos enarmônicos, enarmonia parcial e total. 
1.2.5- Inversão dos intervalos. 
1.2.6- Intervalos simples e compostos. 

2 – Treinamento de habilidades 
2.1-Treinamento melódico. 

2.1.1- Entoação e reconhecimento auditivo dos intervalos de 2ª  a 8ª . 
2.1.2- Solfejo a uma voz nas claves de , fá e dó na terceira linha (selecionados da bibliografia). 
2.1.3- Ditados melódicos variados nos mesmos níveis de dificuldade. 

2.2-Treinamento rítmico. 
2.2.1-  Leituras rítmicas variadas no mesmo nível de dificuldade. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FIGUEIREDO, Sérgio Luiz F; LIMA, Maria Ramires R. Exercícios de teoria musical: uma             
abordagem prática. 5. ed. São Paulo: Embraform, 2001. 

MED, Bohumil. Teoria da música. Brasília: Musimed, 1996. 

PRIOLLI, Maria Luísa de Mattos. Princípios básicos da música para a juventude. Rio de 
Janeiro: Casa Oliveira de Música, 2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BENNET, Roy. Elementos básicos da música. Coleção Cadernos de Música da Universidade de 
Cambridge. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 1986. 

KIEFER, B. Elementos da Linguagem Musical. Porto Alegre: Movimento, 1969. 

LACERDA, Oswaldo. Compêndio de Teoria Elementar da Música. São Paulo: Ricordi, 1966. 

WILLEMS, Edgard. Solfejo: Curso elementar. São Paulo: Fermata, 1991. 

COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

Teoria e percepeção musical II Teórico-musical  45 

EMENTA 

Habilita a conhecer a armadura das escalas maiores, menores e relativas, tons vizinhos,             
graus modais e tonais. Identificar acordes de três e quatro sons e inversões. Reconhecer              
acordes de três sons e quatro sons mais importantes, estado fundamental. Solfejar trechos             
musicais a dias vozes, em compassos simples e compostos, nas claves de sol, fá e dó na                 
terceira linha. Executar ritmos, com subdivisão até semicolcheia, em compassos simples e            
compostos. Escrever melodias e ritmos ditados, nos mesmos níveis de dificuldade. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 – Teoria musical 
1.1-Escalas. 
      1.1.1  Generalidades: modo maior, modo menor, graus tonais e modais. 

   1.1.2  Tetracórdios: seqüência das escalas maiores com sustenidos e bemóis pela troca  
             de tetracórdios 

       1.1.3  Escalas relativas, escala menor nas três formas. 
   1.1.4  Tons vizinhos, próximos e afastados. 
   1.1.5  Modos litúrgicos. 

      1.1.6  Escalas exóticas: pentatônica, hexafônica,  de tons inteiros, outras. 
1.2-Acordes. 
      1.2.1 Generalidades: formação, diferença entre baixo e fundamental, inversão 
               estado, ordem, posição, disposição. 
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       1.2.2  Acorde de três sons, classificação. 
       1.2.3  Acordes de quatro sons, classificação. 
       1.2.4  Acordes de cinco sons, classificação. 
       1.2.5  Acordes alterados. 

2 - Treinamento de habilidades 
2.1-Treinamento melódico. 
       2.1.1  Solfejos tonais a uma e duas vozes nas claves de sol, fá e dó na terceira linha . 
       2.1.2  Solfejos modais a uma voz. 

         2.1.3 Ditados melódicos variados a uma e duas vozes. 
2.2-Treinamento Rítmico. 
       2.2.1  Leituras rítmicas variadas a uma e duas vozes. 
       2.2.2  Ditados rítmicos variados a uma e duas vozes nos mesmos níveis de dificuldade. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FIGUEIREDO, Sérgio Luiz F; LIMA, Maria Ramires R. Exercícios de teoria musical: uma             
abordagem prática. 5. ed. São Paulo: Embraform, 2001. 

MED, Bohumil. Teoria da música. Brasília: Musimed, 1996. 

PRIOLLI, Maria Luísa de Mattos. Princípios básicos da música para a juventude. Rio de 
Janeiro: Casa Oliveira de Música, 2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BENNET, Roy. Elementos básicos da música. Coleção Cadernos de Música da Universidade de 
Cambridge. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 1986. 

KIEFER, B. Elementos da Linguagem Musical. Porto Alegre: Movimento, 1969. 

LACERDA, Oswaldo. Compêndio de Teoria Elementar da Música. São Paulo: Ricordi, 1966. 

WILLEMS, Edgard. Solfejo: Curso elementar. São Paulo: Fermata, 1991. 

 

COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

Teoria e percepeção musical III Teórico-musical  60 

EMENTA 

Habilita a desenvolver a noção de acústica e saber construir a série harmônica até o 16ª                
harmônico a partir de uma nota fundamental, identificar na série harmônica as proporções             
que formam cada intervalo. Solfejar afinado, com justeza rítmica e expressão, trechos            
tonais até três vozes e trechos modais a uma e duas vozes, em compassos simples,               
compostos, alternados e irregulares. Executar ritmos com subdivisão até a fusa. Escrever            
trechos musicais que lhes sejam ditados, nos mesmos níveis de dificuldade. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 – Teoria musical 
1.1-Escalas. 
      1.1.1  Generalidades: modo maior, modo menor, graus tonais e modais. 

   1.1.2  Tetracórdios: seqüência das escalas maiores com sustenidos e bemóis pela troca  
             de tetracórdios 

       1.1.3  Escalas relativas, escala menor nas três formas. 
   1.1.4  Tons vizinhos, próximos e afastados. 
   1.1.5  Modos litúrgicos. 

      1.1.6  Escalas exóticas: pentatônica, hexafônica,  de tons inteiros, outras. 
1.2-Acordes. 
      1.2.1 Generalidades: formação, diferença entre baixo e fundamental, inversão 
               estado, ordem, posição, disposição. 
      1.2.2  Acorde de três sons, classificação. 
      1.2.3  Acordes de quatro sons, classificação. 
      1.2.4  Acordes de cinco sons, classificação. 
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      1.2.5  Acordes alterados. 
2 - Treinamento de habilidades 

2.1-Treinamento melódico. 
      2.1.1  Solfejos tonais a uma e duas vozes nas claves de sol, fá e dó na terceira linha . 
      2.1.2  Solfejos modais a uma voz. 

       2.1.3 Ditados melódicos variados a uma e duas vozes. 
2.2-Treinamento Rítmico. 
      2.2.1  Leituras rítmicas variadas a uma e duas vozes. 
      2.2.2  Ditados rítmicos variados a uma e duas vozes nos mesmos níveis de dificuldade. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FIGUEIREDO, Sérgio Luiz F; LIMA, Maria Ramires R. Exercícios de teoria musical: uma             
abordagem prática. 5. ed. São Paulo: Embraform, 2001. 

MED, Bohumil. Teoria da música. Brasília: Musimed, 1996. 

PRIOLLI, Maria Luísa de Mattos. Princípios básicos da música para a juventude. Rio de 
Janeiro: Casa Oliveira de Música, 2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BENNET, Roy. Elementos básicos da música. Coleção Cadernos de Música da Universidade de 
Cambridge. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 1986. 

KIEFER, B. Elementos da Linguagem Musical. Porto Alegre: Movimento, 1969. 

LACERDA, Oswaldo. Compêndio de Teoria Elementar da Música. São Paulo: Ricordi, 1966. 

WILLEMS, Edgard. Solfejo: Curso elementar. São Paulo: Fermata, 1991. 

 

COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

Teoria e percepeção musical IV Teórico-musical  60 

EMENTA 

Habilita a conhecer os diferentes sistemas de numeração das oitavas da escala geral e a               
extensão dos principais instrumentos da orquestra. Realizar musicalmente os ornamentos:          
mordente, apojatura, grupeto, trinado, arpejo, dentre outros. Reconhecer auditivamente         
estruturas sonoras complexas que lhes sejam apresentadas. Solfejar, com justeza rítmica e            
expressão, corais de Bach e peças modais da renascença, e trechos musicais modulantes,             
em qualquer tipo de compasso até 4 vozes. Executar ritmos de dificuldade avançada em              
qualquer tipo de compasso. Escrever trechos que lhes sejam ditados, nos mesmos níveis de              
dificuldade. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Teoria musical 
1.1 - Escala geral. 

1.1.1  Generalidades:  diapasão normal 
1.1.2  Sistemas de numeração das oitavas na escala geral 
1.1.3  Regiões da escala geral 
1.1.4  Registro central e localização das vozes 
1.1.5  Extensão dos principais instrumentos da orquestra na escala geral 

1.2-Ornamentos. 
       1.2.1  Generalidades: significação e aspecto histórico. 
       1.2.2  Apojaturas, Floreio, Mordentes, Grupetos, Trinados, Arpejo. 
       1.2.3  Cadência melódica. 
       1.2.4  Glissando e portamento. 
2 - Treinamento de habilidades 
2.1-Treinamento melódico. 

2.1.1 Realização vocal de corais de Bach a 4 vozes, solfejo de trechos musicais 
         modulantes, com tonalidade expandida e atonais ( selecionados da bibliografia). 
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2.1.2  Realização vocal de obras modais da Renascença até quatro vozes. 
2.1.3  Ditados melódicos variados até quaro vozes nos mesmos níveis de dificuldade. 

2.2-Treinamento rítmico. 
       2.2.1 Leituras rítmicas variadas a uma e duas vozes, em nível de dificuldade  
                avançado e em qualquer fórmula de compasso ( selecionadas da bibliografia). 

2.2.2 Ditados rítmicos variados nos mesmos níveis de dificuldade. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FIGUEIREDO, Sérgio Luiz F; LIMA, Maria Ramires R. Exercícios de teoria musical: uma             
abordagem prática. 5. ed. São Paulo: Embraform, 2001. 

MED, Bohumil. Teoria da música. Brasília: Musimed, 1996. 

PRIOLLI, Maria Luísa de Mattos. Princípios básicos da música para a juventude. Rio de 
Janeiro: Casa Oliveira de Música, 2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BENNET, Roy. Elementos básicos da música. Coleção Cadernos de Música da Universidade de 
Cambridge. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 1986. 

KIEFER, B. Elementos da Linguagem Musical. Porto Alegre: Movimento, 1969. 

LACERDA, Oswaldo. Compêndio de Teoria Elementar da Música. São Paulo: Ricordi, 1966. 

WILLEMS, Edgard. Solfejo: Curso elementar. São Paulo: Fermata, 1991. 

Conhecimentos de formação prática 
 

COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

Prática de Conjunto I Prática instrumental e vocal  30 

EMENTA 

Identifica princípios de interpretação musical e elaboração de arranjos. Equilíbrio de           
sonoridade e timbre entre componentes de grupos instrumentais e vocais 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Formação de grupos para a prática em conjunto de diversos gêneros musicais,  
2. Improvisação, interpretação e adequação estilísticas. 
3. Preparação de peças para apresentações 
4. Princípios de liderança em grupos musicais  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ADOLFO, Antonio. Arranjo: um enfoque atual. Rio de Janeiro: Lumiar, 1997. 

BENNETT, Roy. Instrumentos da orquestra. Rio de Janeiro: Zahar, 1985. 

_________. Forma e estrutura na música. Rio de Janeiro: Zahar, 1986. 

CHEDIAK, Almir. Harmonia e improvisação, (2 vol.). Rio de Janeiro: Lumiar, 1986. 

CURIA, Wilson. Harmonia moderna e improvisação. São Paulo: Fermata, 1990. 

GUEST, Ian. Arranjo: Método Prático, (3 vol.). Rio de Janeiro: Lumiar, 1996. 

KIEFER, Bruno. História e significado das formas musicais. 4. ed. Porto Alegre: Editora             
Movimento, 1981. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SWANWICK, Keith. Ensinando música musicalmente. São Paulo: Moderna, 2003. 
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WISNIK, José Miguel. O som e o sentido. São Paulo: Companhia das letras, 1989. 

ALMADA, Carlos. Arranjo. Campinas: Editora da Unicamp, 2002. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

Prática de Conjunto II Prática instrumental e vocal  30 

EMENTA 

Identifica metodologias de atuação em grupos musicais de diferentes faixas etárias e            
formação instrumental / vocal. Técnicas de interpretação em grupo. Equilíbrio de sonoridade            
e timbre entre grupos instrumentais e vocais. Prática musical fundamentada na criação, na             
apreciação e na execução musical. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Formação de grupos para a prática em conjunto de diversos gêneros musicais,  
2. Improvisação, interpretação e adequação estilísticas. 
3. Preparação de peças para apresentações 
4. Arranjos musicais em grupos  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ADOLFO, Antonio. Arranjo: um enfoque atual. Rio de Janeiro: Lumiar, 1997. 

BENNETT, Roy. Instrumentos da orquestra. Rio de Janeiro: Zahar, 1985. 

_________. Forma e estrutura na música. Rio de Janeiro: Zahar, 1986. 

CHEDIAK, Almir. Harmonia e improvisação, (2 vol.). Rio de Janeiro: Lumiar, 1986. 

CURIA, Wilson. Harmonia moderna e improvisação. São Paulo: Fermata, 1990. 

GUEST, Ian. Arranjo: Método Prático, (3 vol.). Rio de Janeiro: Lumiar, 1996. 

KIEFER, Bruno. História e significado das formas musicais. 4. ed. Porto Alegre: Editora             
Movimento, 1981. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SWANWICK, Keith. Ensinando música musicalmente. São Paulo: Moderna, 2003. 

WISNIK, José Miguel. O som e o sentido. São Paulo: Companhia das letras, 1989. 

ALMADA, Carlos. Arranjo. Campinas: Editora da Unicamp, 2002. 
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COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

Música digital Teórico-musical  60 

EMENTA 

Estuda técnicas e procedimentos e da computação musical, da produção sonora digital e das              
músicas eletrônica e eletroacústica. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Equipamentos Musicais: microfones, mesa de som, amplificadores, caixas acústicas e  
    gravadores; 

2 . Gravação digital 
2.1. Gravação ao vivo, conversão analógico / digital, softwares de gravação multipista e  
       de masterização, 
2.2. Regulagem de gravação e técnicas de captação; 

3. Edição 
3.1. Nível DC, normalização, equalização, pan, volume, rallentando e acelerando,  
       utilização de plug-ins de efeitos; criação de sons sintetizados. 

4. Mixagem 
4.1. Combinação de timbres, técnicas de regulagem de volume e pan, crescendo e  
       decrescendo, exportando o trabalho final, acabamento. 

5. Restaurações de arquivos de áudio 
5.1. Utilização de plug-ins de restauração, remoção de click e crackle, ruídos,  

     restauração de arquivos clipados. 
6. Instrumentos Virtuais 

6.1. Manipulação dos parâmetros dos diversos tipos de instrumentos virtuais presentes  
       software Sonar. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FARJOUN, Daniel. Mix: o poder da mixagem. Rio de Janeiro, H.Sheldon, 2007. 

HENRIQUES, Fábio. Guia de mixagem. Rio de Janeiro: Música & Tecnologia, 2007. 

MACHADO, André C., LIMA, Luciano V., PINTO, Marília M. Computação Musical - Cakewalk Sonar 2.0:               
sequenciamento e técnicas de estúdio audiodigital. 2. ed. São Paulo: Ed. Érica, 2003. 

MACHADO, André C., LIMA, Luciano V., PINTO, Marília M., LIMA, Sandra F. O. Computação musical:               
Sound Forge 8.0 – Gravação ao Vivo, Restauração de Sons de LPs e Masterização Áudio Digital. Ed. Érica,                  
São Paulo, 2005. 

RATTON, Miguel. Midi total: fundamentos e aplicações. Rio de Janeiro: Ed. Músia & Tecnologia, 2005. 

RATTON, Miguel. Dicionário de áudio e tecnologia musical. Rio de Janeiro: Ed. Música & Tecnologia,               
2004. 

ROEDERER, Juan G. Introdução à física e psicofísica da música. Edusp, São Paulo, 2002. 

VALLE, Sólon do. Manual prático de acústica. Rio de Janeiro: Música & Tecnologia, 2006. 
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VALLE, Sólon do. Microfones. 2.ed. Rio de Janeiro: Música & Tecnologia, 2002. 

VASSALLO, Francisco Ruiz. Manual de caixas acústicas e alto-falantes: teoria - funcionamento –             
exemplos práticos para profissionais e amadores. São Paulo: Hemus Editora Ltda, 2005.. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BENNETT, R. Elementos básicos da música. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1990. 

DISTLER, David B. Mesa de som, cabos, conectores e plugs e microfones. Disponível em:              
<http://www.musicaeadoracao.com.br/tecnicos/sonorizacao/>. Acessado em 19/02/2009.  

DISTLER, David B. Os 4 elos da sonorização ao vivo. Disponível em:            
<http://www.musicaeadoracao.com.br/tecnicos/sonorizacao/>. Acessado em 19/02/2009.  

MED, Bohumil. Teoria da música. Brasília: Ed. Musimed, 1996.  

NEPOMUCENO, L. X. Acústica técnica, Ed. Técnica Gráfica Industrial Ltda., São Paulo, 1968. 

 

COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

Prática de instrumento I Prática instrumental e vocal  30 

EMENTA 

Estuda o repertório de nível básico nos diversos períodos da história da música com              
instrução individual e coletiva relativa ao instrumento escolhido pelo aluno (piano, violão,            
cordas, metais, madeiras e percussão). Orientação técnica progressiva. Valorização da          
criatividade e da interpretação individual instrumental. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Execução instrumental: 
1.1. Técnica: estudos progressivos de escalas e arpejos. 
1.2. Leitura de cifras e inversões de acordes, leitura à primeira vista. 
1.3. Criação, 
1.4. Desenvolvimento auditivo.  

2. Execução do repertório  
2.1. Erudito  
2.2. popular 
2.3. Música brasileira 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FARIA, Nelson. A arte da improvisação. Rio de Janeiro: Lumiar. 1991. 

HANSLICK, Eduard; Do belo musical: uma contribuição para a revisão da estética musical.             
Campinas: Editora da Unicamp, 1989. 

CALAIS-GERMAIN, Blandine; LAMOTTE, Andrée. Anatomia para o Movimento: análise das          
técnicas corporais. São Paulo: Manole, 1991. 

HARNANCOURT, Nikolaus. O diálogo musical. Rio de Janeiro: Zahar, 1994. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Específica para cada tipo de instrumento 
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COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

Prática de instrumento II Prática instrumental e vocal  30 

EMENTA 

Estuda o repertório de nível intermediário nos diversos períodos da história da música com              
instrução individual e coletiva relativa ao instrumento escolhido pelo aluno (piano, violão,            
cordas, metais, madeiras e percussão). Orientação técnica progressiva. Valorização da          
criatividade e da interpretação individual instrumental. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Execução instrumental: 
1.1. Técnica: estudos progressivos de escalas e arpejos. 
1.2. Leitura de cifras e inversões de acordes, leitura à primeira vista. 
1.3. Criação, 
1.4. Desenvolvimento auditivo.  

2. Execução do repertório  
2.1. Erudito  
2.2. popular 
2.3. Música brasileira 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FARIA, Nelson. A arte da improvisação. Rio de Janeiro: Lumiar. 1991. 

HANSLICK, Eduard; Do belo musical: uma contribuição para a revisão da estética musical.             
Campinas: Editora da Unicamp, 1989. 

CALAIS-GERMAIN, Blandine; LAMOTTE, Andrée. Anatomia para o Movimento: análise das          
técnicas corporais. São Paulo: Manole, 1991. 

HARNANCOURT, Nikolaus. O diálogo musical. Rio de Janeiro: Zahar, 1994. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Específica para cada tipo de instrumento 
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COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

Prática de instrumento III Prática instrumental e vocal  30 

EMENTA 

Estuda o repertório de nível avançado nos diversos períodos da história da música com              
instrução individual e coletiva relativa ao instrumento escolhido pelo aluno (piano, violão,            
cordas, metais, madeiras e percussão). Orientação técnica progressiva. Valorização da          
criatividade e da interpretação individual instrumental. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Execução instrumental: 
1.1. Técnica: estudos progressivos de escalas e arpejos. 
1.2. Leitura de cifras e inversões de acordes, leitura à primeira vista. 
1.3. Criação, 
1.4. Desenvolvimento auditivo.  

2. Execução do repertório  
2.1. Erudito  
2.2. popular 
2.3. Música brasileira 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FARIA, Nelson. A arte da improvisação. Rio de Janeiro: Lumiar. 1991. 

HANSLICK, Eduard; Do belo musical: uma contribuição para a revisão da estética musical.             
Campinas: Editora da Unicamp, 1989. 

CALAIS-GERMAIN, Blandine; LAMOTTE, Andrée. Anatomia para o Movimento: análise das          
técnicas corporais. São Paulo: Manole, 1991. 

HARNANCOURT, Nikolaus. O diálogo musical. Rio de Janeiro: Zahar, 1994. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Específica para cada tipo de instrumento 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 
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Canto coral I Prática instrumental e vocal  30 

EMENTA 

Laboratório para desenvolvimento inicial de habilidade vocal, solfejo melódico e rítmico,           
cantando com bom nível técnico-musical as obras propostas do período renascentista e da             
música brasileira, participando de recitais de música vocal à ‘capella’ e/ou com            
acompanhamento. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 – Exercícios 
1.1 - Exercícios para o desenvolvimento do ouvido harmônico 
1.2 - Exercícios para afinação e reconhecimento dos acordes. 

2 - Repertório 
2.1 - Cânones a duas, três e quatro vozes  
2.2 - Renascença 
2.3 - Música popular e do folclore brasileiro. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

COELHO, H. Técnica vocal para coros. Novo Hamburgo: Sinodal, 2001. 

LEITE, M. Método de canto popular brasileiro para vozes médio-agudas. Rio de Janeiro:             
Lumiar, 2001. 

RIO DE JANEIRO/PREFEITURA. Música na escola: o uso da voz. Rio de Janeiro: Secretaria              
Municipal de Educação/ Conservatório Brasileiro de Música (Série Didática), 2000. 

SOBREIRA, S. Desafinação vocal. Rio de Janeiro: Musimed, 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AIZPURUA, P. Teoria del conjunto coral. Madrid: Real Musical, 1986. 

BELAU, Mara; Rehder, Maria Inês. Higiene vocal para o canto coral. Rio de Janeiro. Revinter, 
1997. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

Canto coral II Prática instrumental e vocal  30 
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EMENTA 

Laboratório para aprimoramento da habilidade vocal, solfejo melódico e rítmico, cantando           
com bom nível técnico-musical as obras propostas de períodos musicais diversos,           
participando de recitais de música vocal à ‘capella’ e/ou com acompanhamento.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 – Exercícios 
1.1 - Exercícios para o desenvolvimento do ouvido harmônico 
1.2 - Exercícios para afinação e reconhecimento dos acordes. 

2 - Repertório 
2.1 - Barroco e Clássico. 
2.2 - Obras representativas do romantismo. 
2.3 - Obras para coro e orquestra 
2.4 - Obras do impressionismo. 
2.5 - Obras do século XX. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

COELHO, H. Técnica vocal para coros. Novo Hamburgo: Sinodal, 2001. 

LEITE, M. Método de canto popular brasileiro para vozes médio-agudas. Rio de Janeiro:             
Lumiar, 2001. 

RIO DE JANEIRO/PREFEITURA. Música na escola: o uso da voz. Rio de Janeiro: Secretaria              
Municipal de Educação/ Conservatório Brasileiro de Música (Série Didática), 2000. 

SOBREIRA, S. Desafinação vocal. Rio de Janeiro: Musimed, 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AIZPURUA, P. Teoria del conjunto coral. Madrid: Real Musical, 1986. 

BELAU, Mara; Rehder, Maria Inês. Higiene vocal para o canto coral. Rio de Janeiro. Revinter, 
1997. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

Regência I Prática educativa  30 

EMENTA 
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Habilita a realizar os gestos básicos na regência de grupos musicais. Estudar um cânone ou               
uma peça homofônica. Preparar um cânone ou uma peça homofônica. Realizar um cânone             
ou uma peça homofônica. Reger um grupo coral “a cappella”. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 - Introdução a regência 
1.1-Conceitos e evolução histórica. 
1.2-Teoria básica gestual 
       1.2.1  Esquemas básicos.  
       1.2.2  Preparação. 
       1.2.3  Entradas. 
       1.2.4  Terminações. 

2 - Abordagem prática com utilização de repertótio de diversos estilos 
2.1-Músicas em uníssono. 
2.2-Cânones. 
2.3-Músicas homofônicas a 3 e 4 vozes.  

3 - Realização de cânones e peças homofônicas  
3.1-Linha de regência.  
3.2-Preparo de cânones e peças homofônicas. 
3.3-Execução de cânones e peças homofônicas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GRANJA, Carlos Eduardo de Souza Campos. Musicalizando a escola: música, conhecimento e 
educação. São Paulo: Escrituras Editora, 2006. 

HENTSCHKE, Lime; DEL BEN, Luciana (orgs.). Ensino de música: propostas para pensar e agir 
em sala de aula. São Paulo: Moderna, 2003. 

LAGO, S. A arte da regência: história, técnica e maestros. Rio de Janeiro: Lacerda Editores, 
2002. 

MARTINEZ, E.; SARTORI, D.; GORIA, P.; BRACK, R. Regência coral: Princípios básicos. 
Curitiba:  Dom Bosco, 2000. 

RIO DE JANEIRO/PREFEITURA. Música na escola: O uso da voz. Rio de Janeiro: Secretaria 
Municipal de Educação/ Conservatório Brasileiro de Música (Série Didática). 2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ZANDER, O. Regência coral. Porto Alegre: Movimento, 1979. 

SCHAFER, R. Murray. O ouvido pensante. São Paulo: Editora UNESP, 1991. 

________. A afinação do mundo. São Paulo: Editora UNESP, 2001. 

RAYNER, Henry. História social da música: da Idade Média a Beethoven. Rio de Janeiro:              
Guanabara, 1986 

 
 
 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

Regência II Prática educativa  30 

EMENTA 

Habilita a realizar os gestos básicos na regência de grupos musicais. Estudar um repertório              
polifônico de média dificuldade. Preparar um repertório polifônico de média dificuldade.           

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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Realizar um repertório polifônico de média dificuldade. Reger um grupo com           
acompanhamento instrumental. 

1 - Desenvolvimento gestual 
1.1-Esquemas elaborados.  
1.2-Staccato. 
1.3-Subdivisão de compasso. 
1.4-Mudanças de dinâmica e compasso. 

2 - Independência de mãos 
2.1-Execução de figuras geométricas. 
2.2-Execução de figuras geométricas associadas a esquemas. 
2.3-Expressividade por meio da independência. 

3 - Realização de repertório polifônico de média difuiculdade 
3.1-Linha de regência. 
3.2-Preparo do repertório. 
3.2-Execução do repertório. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GRANJA, Carlos Eduardo de Souza Campos. Musicalizando a escola: música, conhecimento e 
educação. São Paulo: Escrituras Editora, 2006. 

HENTSCHKE, Lime; DEL BEN, Luciana (orgs.). Ensino de música: propostas para pensar e agir 
em sala de aula. São Paulo: Moderna, 2003. 

LAGO, S. A arte da regência: história, técnica e maestros. Rio de Janeiro: Lacerda Editores, 
2002. 

MARTINEZ, E.; SARTORI, D.; GORIA, P.; BRACK, R. Regência coral: Princípios básicos. 
Curitiba:  Dom Bosco, 2000. 

RIO DE JANEIRO/PREFEITURA. Música na escola: O uso da voz. Rio de Janeiro: Secretaria 
Municipal de Educação/ Conservatório Brasileiro de Música (Série Didática). 2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ZANDER, O. Regência coral. Porto Alegre: Movimento, 1979. 

SCHAFER, R. Murray. O ouvido pensante. São Paulo: Editora UNESP, 1991. 

________. A afinação do mundo. São Paulo: Editora UNESP, 2001. 

RAYNER, Henry. História social da música: da Idade Média a Beethoven. Rio de Janeiro:              
Guanabara, 1986 

 
 
 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

Regência III Prática educativa  30 

EMENTA 

Habilita a realizar gestual avançado na regência de grupos musicais. Estudar um repertório             
polifônico de alta dificuldade. Preparar um repertório polifônico de alta dificuldade. Realizar            
um repertório polifônico de alta dificuldade. Reger um grupo com acompanhamento           
instrumental. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 - Desenvolvimento gestual 
1.1-Esquemas elaborados.  
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1.2 - Staccato. 
1.3 - Mudanças de dinâmica, compasso e andamento 

2 - Independência de mãos 
2.1 - Execução de figuras geométricas. 
2.2 - Execução de figuras geométricas associadas a esquemas. 
2.3 - Expressividade por meio da independência. 

3 - Realização de repertório polifônico de alta dificuldade 
3.1 - Linha de regência. 
3.2 - Preparo do repertório. 
3.3 - Execução do repertório. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GRANJA, Carlos Eduardo de Souza Campos. Musicalizando a escola: música, conhecimento e 
educação. São Paulo: Escrituras Editora, 2006. 

HENTSCHKE, Lime; DEL BEN, Luciana (orgs.). Ensino de música: propostas para pensar e agir 
em sala de aula. São Paulo: Moderna, 2003. 

LAGO, S. A arte da regência: história, técnica e maestros. Rio de Janeiro: Lacerda Editores, 
2002. 

MARTINEZ, E.; SARTORI, D.; GORIA, P.; BRACK, R. Regência coral: Princípios básicos. 
Curitiba:  Dom Bosco, 2000. 

RIO DE JANEIRO/PREFEITURA. Música na escola: O uso da voz. Rio de Janeiro: Secretaria 
Municipal de Educação/ Conservatório Brasileiro de Música (Série Didática). 2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ZANDER, O. Regência coral. Porto Alegre: Movimento, 1979. 

SCHAFER, R. Murray. O ouvido pensante. São Paulo: Editora UNESP, 1991. 

________. A afinação do mundo. São Paulo: Editora UNESP, 2001. 

RAYNER, Henry. História social da música: da Idade Média a Beethoven. Rio de Janeiro:              
Guanabara, 1986 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

Educação musical I Prática educativa  60 

EMENTA 

Habilita a compreender a necessidade da contextualização histórica das práticas          
pedagógico-musicais e refletir sobre a localização histórica e pessoal dos profissionais da            
educação como grupo social. Compreender a área de educação musical escolar e suas             
interfaces com outras áreas de conhecimento. Conhecer diferentes níveis e tipos de            
planejamentos em educação musical. Utilizar parâmetros de avaliação para a educação           
musical. Reconhecer a história e importância da profissão de professor de música, educador             
musical. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Práticas pedagógico-musicais em tempos passados 
1.1. Tópicos sobre história da educação musical no Brasil. 
1.2. Métodos consagrados e seus contextos históricos. 
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2. A natureza do ensino de música na escola 
2.1. Constituição epistemológica do campo da atuação musical.  
2.2. O ensino da música na escola: o que ensina? Como ensina? Para quem ensina? 

3. Planejamento em educação musical 
3.1. Níveis de planejamento.  
3.2. Plano de ensino. 
3.3. Plano de aula. 
3.4. Tipos de planejamento em música: educação musical geral, educação musical 
       Instrumental (ensino individual e coletivo) ; educação musical coral. 
3.5. Elaboração e execução de planejamento em educação musical. 

4. Avaliação da aprendizagem musical 
4.1. Razões para avaliar.  
4.2. Tipos de avaliação. 
4.3. Aplicação em sala de aula de formas avaliativas. 

5. Profissão professor - educador musical 
5.1. Formação e profissão do educador musical.  
5.2. Habilidades e conhecimentos musicais. 
5.3. Formação continuada e auto-avaliação. 
5.3. Professores de educação musical em espaços pedagógicos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SOUZA, Jusamara. Música, cotidiano e educação. PPG-Música UFRGS. Porto Alegre, 2000. 

FONTERRADA, Marisa. De tramas e fios: um ensaio sobre música e educação. São Paulo: UNESP, 2005. 

PAZ, Ermelinda. Pedagogia Musical Brasileira no Século XX. Brasília: Musimed, 2000. 

SUZIGAN, Geraldo. Educação musical. São Paulo: Balieiro, 1986. 

SWANWICK, Keith. Ensinando música musicalmente. São Paulo: Moderna, 2003. 

ROCHA, Carmem Mettig. Educação musical: método Willems. Salvador, 1990. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ROCHA, Carmem Metting. Falando, cantando, movimentando e aprendendo. São Paulo: Ricordi, 1990. 

SANTOS, Regina M.S. A natureza da aprendizagem musical e suas implicações curriculares: análise             
comparativa de quatro métodos. Fundamentos da Educação Musical, série Fundamentos. 1994. 

SOUZA, J.; HENTSCHKE, L.; OLIVEIRA, A.; et al: O que faz a música na escola?: concepções e vivências                  
de professores do ensino fundamental. Série Estudos n. 6. Porto Alegre: CPG-Mestrado e Doutorado em               
Música. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2002. 

COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

Educação musical II Prática educativa  60 

EMENTA 

Habilita a conhecer as principais correntes pedagógicas de educação musical no Brasil.            
Conhecer propostas e métodos de educação musical estrangeiros. Compreender a essência           
de um programa de educação musical. Elaborar uma proposta de programa de educação             
musical. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Correntes pedagógicas em educação musical 
1.1. Propostas e métodos no Brasil. 
1.2. Proposta Villa-Lobos. 
1.3. Método Gazzi de Sá. 
1.4. Método Sá pereira. 
1.5. Proposta Liddy Chiaffarelli Mignone. 
1.6. Proposta Anita Guarnieri. 
1.7. Proposta de Hans Joaquim Koellheutter. 
1.8. Trabalho de Teca de Brito Alencar. 
1.9. Trabalho de Josete Feres. 
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1.10. Trabalho de Carmen Mettig Rocha. 
2. Propostas e métodos estrangeiros 

2.1. Emile Jaques-Dalcroze.  
2.2. Método Willems. 
2.3. Método Orff. 
2.4. Método Kodály. 
2.5. Método Suzuki. 
2.6. Edwin Gordon. 
2.7.  Keith Swanwick. 
2.8. Murray Shafer. 
2.9. Paynter. 

3. Os conteúdos da aula de música 
3.1. Jogos e atividades musicais.  
3.2. Análise e seleção de repertório. 

4. A. natureza do programa de músic 
4.1. Metas e objetivos do programa de música.  
4.2. Programa de música na educação infantil, ensino fundamental e médio. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SOUZA, Jusamara. Música, cotidiano e educação. PPG-Música UFRGS. Porto Alegre, 2000. 

FONTERRADA, Marisa. De tramas e fios: um ensaio sobre música e educação. São Paulo:              
UNESP, 2005. 

PAZ, Ermelinda. Pedagogia Musical Brasileira no Século XX. Brasília: Musimed, 2000. 

SUZIGAN, Geraldo. Educação musical. São Paulo: Balieiro, 1986. 

SWANWICK, Keith. Ensinando música musicalmente. São Paulo: Moderna, 2003. 

ROCHA, Carmem Mettig. Educação musical: método Willems. Salvador, 1990. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ROCHA, Carmem Metting. Falando, cantando, movimentando e aprendendo. São Paulo: Ricordi, 1990. 

SANTOS, Regina M.S. A natureza da aprendizagem musical e suas implicações curriculares: análise             
comparativa de quatro métodos. Fundamentos da Educação Musical, série Fundamentos. 1994. 

SOUZA, J.; HENTSCHKE, L.; OLIVEIRA, A.; et al: O que faz a música na escola?: concepções e vivências                  
de professores do ensino fundamental. Série Estudos n. 6. Porto Alegre: CPG-Mestrado e Doutorado em               
Música. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2002. 

COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

Educação musical III Prática educativa  60 

EMENTA 

Possibilita analisar os diferentes conceitos de infância que estão presentes no cotidiano e na escola.               
Problematizar a relação da criança com a música. Localizar problemáticas do ensino musical escolar,              
relacionadas à presença da aula de música e a escolha de conteúdos. Relatar suas experiências de                
aluno e/ou professor de maneira a desvelar as imagens de infância e profissionalidade docente ai               
presente. Reconhecer os múltiplos espaços de atuação do educador musical. Realizar projetos de ação              
em diferentes espaços de produção musical (escolas, vilas, asilos, orfanatos, estúdios de gravação,             
CUCA, entre outros). 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. A infância e a música. 
1.1-Construção do conceito de infância. 
1.2-Abordagens psicológicas e sociológicas de música e infância. 

2. A música e a “escola”. 
2.1 Defesa da música como área a ser ensinada. 
2.2-Abordagens para a educação musical escolar. 
2.3-A problemática da escolha de repertório. 

3. Relato de experiências. 
3.1-Modos de relatar a própria experiência. 
3.2-Discussão das experiências. 
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3.3-Elaboração de imagem de infância e profissionalidade docente. 
4. Múltiplos espaços de realização do educador musical 

4.1-Espaços de atuação formal, não-formal e informal.  
5. Projetos de produção e realização musical. 

5.1-Escolha do espaço. 
5.2-O grupo social envolvido e suas necessidades. 
5.3-Dinâmicas organizacionais e administrativas do grupo musical. 
5.4-Proposta de trabalho. 
5.5-Realização musical continuada. 
5.6-Reflexão sobre os resultados obtidos. 
5.7-Montagem de relatórios finais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SOUZA, Jusamara. Música, cotidiano e educação. PPG-Música UFRGS. Porto Alegre, 2000. 

FONTERRADA, Marisa. De tramas e fios: um ensaio sobre música e educação. São Paulo:              
UNESP, 2005. 

PAZ, Ermelinda. Pedagogia Musical Brasileira no Século XX. Brasília: Musimed, 2000. 

SUZIGAN, Geraldo. Educação musical. São Paulo: Balieiro, 1986. 

SWANWICK, Keith. Ensinando música musicalmente. São Paulo: Moderna, 2003. 

ROCHA, Carmem Mettig. Educação musical: método Willems. Salvador, 1990. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ROCHA, Carmem Metting. Falando, cantando, movimentando e aprendendo. São Paulo:          
Ricordi, 1990. 

SANTOS, Regina M.S. A natureza da aprendizagem musical e suas implicações curriculares:            
análise comparativa de quatro métodos. Fundamentos da Educação Musical, série          
Fundamentos. 1994. 

SOUZA, J.; HENTSCHKE, L.; OLIVEIRA, A.; et al: O que faz a música na escola?: concepções                
e vivências de professores do ensino fundamental. Série Estudos n. 6. Porto Alegre:             
CPG-Mestrado e Doutorado em Música. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2002. 

COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

Educação musical IV Prática educativa  60 

EMENTA 

Localizar as diferentes teorias sobre a juventude, adolescência e suas relações com as práticas              
pedagógico-musicais. Estar atento as diferentes maneiras como os adolescentes se relacionam com as             
músicas. Selecionar dados significativos da observação de práticas pedagógico-musicais. Desenvolver          
atividades de práticas educativas em múltiplos espaços de atuação do educador musical. Desenvolver             
repertórios musicais condizentes com as necessidades do grupo social de cada espaço de atuação              
musical. Produzir relatórios reflexivos sobre as experiências pedagógico-musicais desenvolvidas. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Teorias sobre a adolescência e juventude 
1.1. Conceitos de adolescência e juventude. 
1.2. Identidades juvenis e identidades musicais. 
1.3. Práticas pedagógico-musicais e identidades culturais. 

2. Diferentes olhares sobre a educação musical de adolescentes 
2.1. O formal e o (in)formal no ensino da música. 
2.2. Música, mídia e educação. 
2.3. Novos modos de vivenciar e falar sobre música. 

3. Observando práticas pedagógico-musicais. 
3.1. Observação participante 
3.2. Confecção de diários de campo 
3.3. Selecionando dados 
3.4-Discussão sobre os dados selecionados. 

4. O espaço de realização musical. 
4.1. Realidade e perspectivas. 

119 
 



 

4.2. Planejamento, ação e reflexão. 
5. Grupos musicais. 

5.1. Infantis e Adultos. 
5.2. Montagem de grupos. 
5.3.Escolha de repertório musical. 
5.4. Dinâmica de trabalho. 

6. Prática e resultados de trabalho. 
6.1. Preparação do trabalho. 
6.2. Prática de ensino. 
6.3. Dinâmica de grupo. 
6.4. A realização musical como etapa de trabalho. 
6.5. reflexão sobre o planejamento e os resultados obtidos. 
6.6. Montagem de relatórios finais. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SOUZA, Jusamara. Música, cotidiano e educação. PPG-Música UFRGS. Porto Alegre, 2000. 

FONTERRADA, Marisa. De tramas e fios: um ensaio sobre música e educação. São Paulo: UNESP, 2005. 

PAZ, Ermelinda. Pedagogia Musical Brasileira no Século XX. Brasília: Musimed, 2000. 

SUZIGAN, Geraldo. Educação musical. São Paulo: Balieiro, 1986. 

SWANWICK, Keith. Ensinando música musicalmente. São Paulo: Moderna, 2003. 

ROCHA, Carmem Mettig. Educação musical: método Willems. Salvador, 1990. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ROCHA, Carmem Metting. Falando, cantando, movimentando e aprendendo. São Paulo: Ricordi, 1990. 

SANTOS, Regina M.S. A natureza da aprendizagem musical e suas implicações curriculares: análise             
comparativa de quatro métodos. Fundamentos da Educação Musical, série Fundamentos. 1994. 

SOUZA, J.; HENTSCHKE, L.; OLIVEIRA, A.; et al: O que faz a música na escola?: concepções e vivências                  
de professores do ensino fundamental. Série Estudos n. 6. Porto Alegre: CPG-Mestrado e Doutorado em               
Música. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2002. 

COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

Metodologia da pesquisa em música Pesquisa e prática musical  30 

EMENTA 

Habilita ao desenvolvimento da pesquisa nas diversas sub-áreas de produção de conhecimento            
em música, tais como análise, composição, educação musical, etnomusicologia, musicologia,          
práticas interpretativas e outras. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1. Estudo do conceito de pesquisa científica e de novas abordagens e críticas surgidas no              

século XX.  
2. Música como objeto de investigação científica no domínio da Musicologia e da Teoria; 
3. Música como linguagem e como objeto de pesquisa sócio-cultural. 
4. Fundamentação teórica para o trabalho científico  

a. História nova, 
b. Materialismo histórico,  
c. Fenomenologia,  
d. Hermenêutica,  
e. Semiologia.  

5. Novas metodologias aplicadas à investigação artística 
6. Planejamento da pesquisa. Elaboração do projeto de pesquisa. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BAUER, Martin e GASKELL, George (orgs.) Pesquisa qualitativa com texto, Imagem e som: 
um guia prático. Petrópolis: Vozes, 2002. 
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BURKE, Peter. A escrita da história: novas perspectivas. São Paulo: UNESP, 1992 

FAZENDA, I., (Ed.) Novos Enfoques da Pesquisa Educacional. Cortez, 1992.  

LITTO, Fredric M. A sistematização do projeto de pesquisa em artes. ART [Escola de Música da                
Universidade Federal da Bahia]. Distrito Federal. n. 15, p. 5-37, abr. 1987. 

PEREIRA, Kleide Ferreira do Amaral. Pesquisa em música e educação. Rio de Janeiro: edição              
da autora, 1983. 

SALOMON, Délcio Vieira. A maravilhosa incerteza: ensaio de metodologia dialética sobre a            
problematização no processo de pensar, pesquisar e criar. São Paulo: Martins Fontes, 2000.  

ZAMBONI, Sílvio. A pesquisa em arte: um paralelo entre a arte e a ciência. Campinas, SP:                
Autores Associados, 1998. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

IKEDA, Alberto T. Pesquisa em música: algumas questões. Cadernos da Pós Graduação,            
Campinas, v.5, n.2, p. 2001. 

Gil, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

Macedo, Roberto Sidnei. A etnopesquisa crítica e multirreferencial nas ciências humanas e na             
educação. Salvador: EDUFBA, 2000. 

MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

Pesquisa em músical I Pesquisa e prática musical  30 

EMENTA 

Aborda estratégias teórico-metodológicas para desenvolvimento de projeto de pesquisa         
visando a realização do trabalho de conclusão de curso na área de música e suas sub-áreas,                
sob supervisão e acompanhamento de docente orientador. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Revisão bibliográfica (de acordo com a temática da pesquisa) 
2. Revisão e atualização metodológica (de acordo com a temática da pesquisa) 
3. Pesquisa de campo (de acordo com a temática da pesquisa) 

BIBLIOGRAFIA BÁSIC 

BAUER, Martin e GASKELL, George (orgs.) Pesquisa qualitativa com texto, Imagem e som: 
um guia prático. Petrópolis: Vozes, 2002. 

BURKE, Peter. A escrita da história: novas perspectivas. São Paulo: UNESP, 1992 

FAZENDA, I., (Ed.) Novos Enfoques da Pesquisa Educacional. Cortez, 1992.  

LITTO, Fredric M. A sistematização do projeto de pesquisa em artes. ART [Escola de Música da                
Universidade Federal da Bahia]. Distrito Federal. n. 15, p. 5-37, abr. 1987. 

PEREIRA, Kleide Ferreira do Amaral. Pesquisa em música e educação. Rio de Janeiro: edição              
da autora, 1983. 

SALOMON, Délcio Vieira. A maravilhosa incerteza: ensaio de metodologia dialética sobre a            
problematização no processo de pensar, pesquisar e criar. São Paulo: Martins Fontes, 2000.  

ZAMBONI, Sílvio. A pesquisa em arte: um paralelo entre a arte e a ciência. Campinas, SP:                
Autores Associados, 1998. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

IKEDA, Alberto T. Pesquisa em música: algumas questões. Cadernos da Pós Graduação,            
Campinas, v.5, n.2, p. 2001. 

Gil, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

Macedo, Roberto Sidnei. A etnopesquisa crítica e multirreferencial nas ciências humanas e na             
educação. Salvador: EDUFBA, 2000. 

MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

Pesquisa em músical II Pesquisa e prática musical  30 

EMENTA 

Dá continuidade às abordagens e estratégias teórico-metodológicas para desenvolvimento         
de projeto de pesquisa visando a realização do trabalho de conclusão de curso na área de                
música e suas sub-áreas, sob supervisão e acompanhamento de docente orientador. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Ampliação da revisão bibliográfica (de acordo com a temática da pesquisa) 
2. Atualização metodológica (de acordo com a temática da pesquisa) 
3. Pesquisa de campo (de acordo com a temática da pesquisa) 
4. Relatório de pesquisa: elaboração.  

BIBLIOGRAFIA BÁSIC 

BAUER, Martin e GASKELL, George (orgs.) Pesquisa qualitativa com texto, Imagem e som: 
um guia prático. Petrópolis: Vozes, 2002. 

BURKE, Peter. A escrita da história: novas perspectivas. São Paulo: UNESP, 1992 

FAZENDA, I., (Ed.) Novos Enfoques da Pesquisa Educacional. Cortez, 1992.  

LITTO, Fredric M. A sistematização do projeto de pesquisa em artes. ART [Escola de Música da                
Universidade Federal da Bahia]. Distrito Federal. n. 15, p. 5-37, abr. 1987. 

PEREIRA, Kleide Ferreira do Amaral. Pesquisa em música e educação. Rio de Janeiro: edição              
da autora, 1983. 

SALOMON, Délcio Vieira. A maravilhosa incerteza: ensaio de metodologia dialética sobre a            
problematização no processo de pensar, pesquisar e criar. São Paulo: Martins Fontes, 2000.  

ZAMBONI, Sílvio. A pesquisa em arte: um paralelo entre a arte e a ciência. Campinas, SP:                
Autores Associados, 1998. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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IKEDA, Alberto T. Pesquisa em música: algumas questões. Cadernos da Pós Graduação,            
Campinas, v.5, n.2, p. 2001. 

Gil, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

Macedo, Roberto Sidnei. A etnopesquisa crítica e multirreferencial nas ciências humanas e na             
educação. Salvador: EDUFBA, 2000. 

MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

Pesquisa em músical III Pesquisa e prática musical  30 

EMENTA 

Finaliza às abordagens e estratégias teórico-metodológicas para desenvolvimento de projeto          
de pesquisa visando a realização do trabalho de conclusão de curso na área de música e                
suas sub-áreas, sob supervisão e acompanhamento de docente orientador. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Relatório de pesquisa: elaboração 
2. Defesa do TCC  

BIBLIOGRAFIA BÁSIC 

BAUER, Martin e GASKELL, George (orgs.) Pesquisa qualitativa com texto, Imagem e som: 
um guia prático. Petrópolis: Vozes, 2002. 

BURKE, Peter. A escrita da história: novas perspectivas. São Paulo: UNESP, 1992 

FAZENDA, I., (Ed.) Novos Enfoques da Pesquisa Educacional. Cortez, 1992.  

LITTO, Fredric M. A sistematização do projeto de pesquisa em artes. ART [Escola de Música da                
Universidade Federal da Bahia]. Distrito Federal. n. 15, p. 5-37, abr. 1987. 

PEREIRA, Kleide Ferreira do Amaral. Pesquisa em música e educação. Rio de Janeiro: edição              
da autora, 1983. 

SALOMON, Délcio Vieira. A maravilhosa incerteza: ensaio de metodologia dialética sobre a            
problematização no processo de pensar, pesquisar e criar. São Paulo: Martins Fontes, 2000.  

ZAMBONI, Sílvio. A pesquisa em arte: um paralelo entre a arte e a ciência. Campinas, SP:                
Autores Associados, 1998. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

IKEDA, Alberto T. Pesquisa em música: algumas questões. Cadernos da Pós Graduação,            
Campinas, v.5, n.2, p. 2001. 

Gil, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

Macedo, Roberto Sidnei. A etnopesquisa crítica e multirreferencial nas ciências humanas e na             
educação. Salvador: EDUFBA, 2000. 
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MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

124 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estágio supervisionado 
 

COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

Estágio supervisionado I Estágio supervisionado  90 

EMENTA 

Promove a discussão sobre a atuação do professor demúsica, bem como o contato inicial com seu principal espaço de                                     
atuação, a escola. Analisa e reflete a prática do ensino de música por meio de observação direta em salas de aula,                                         
desenvolvendo instrumentos de pesquisa e categorias de análise das situações cotidianas presentes nas mesmas, na                             
educação básica em todas as modalidades.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 – A Escola como campo de estágio 
1.1 - Conhecimento do Projeto Político Pedagógico  da escola e montagem do plano de 
        ensino. 
1.2 - O espaço organizacional e administrativo da escola: coordenação pedagógica,  
       supervisão escolar, direção, órgãos de apoio, etc. 
1.3 - A sala de aula e as relações professor-aluno. 
1.4 - O projeto de estágio para a escola. 

2 – Desenvolvimento sócio-cognitivo e etapas de escolarização. 
2.1 - O desenvolvimento de crianças pequenas e a organização da educação 
        infantil:creches e pré-escolas. 
2.2 - O desenvolvimento na idade escolar e a organização seriada e ciclada do ensino 
        fundamental. 

3 – Planejamento, ação e avaliação em educação musical. 
3.1 - Na educação infantil. 
3.2 - No ensino fundamental 

4 - Relatório de estágio. 
4.1-Elaboração de relatórios diários de aula. 
4.2-Elaboração do relatório de estágio I 

BIBLIOGRAFIA BÁSIC 

BIANCHI, Anna Cecília; ALVARENGA, Marina; BIANCHI, Roberto. Estágio supervisionado: 
manual de orientação. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003. 

BRASIL. MEC. Parâmetros curriculares nacionais – arte. Secretaria de Educação          
Fundamental. 2 ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. 

GIMENO SACRISTÁN, José; PÉREZ GÓMEZ, Angel. Compreender e transformar o ensino. 4            
ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1988. 

GIROUX, Henry A. Cruzando as fronteiras do discurso educacional: novas políticas em            
educação. Porto Alegre: ARTMED, 1999. 
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LISITA, Verbena Moreira S. de S; SOUZA, Luciana Freire E. C. P. (Org.). Políticas              
educacionais: práticas escolares e alternativas de inclusão escolar. Rio de Janeiro: DP&A,            
2002. 

LOUREIRO, Alicia Maria Almeida. O ensino de música na escola fundamental. Campinas, SP:             
Papirus, 2003.  

ZABALZA, Miguel Angel. Diários de aula: contributo para o estudo dos dilemas práticos dos              
professores. Porto: Porto Editora, 1994. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

NÓVOA, António (Coord.) Os professores e a sua formação. 2 ed. Lisboa: Publicações Dom Quixote,               
1997. 

DÉLCIA, Enricone (Org.). Planejamento de ensino e avaliação. 11. ed. Porto Alegre: Sagra Luzzato,              
1984. 

COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

Estágio supervisionado II Estágio supervisionado  100 

EMENTA 

Diagnostica as áreas de atuação profissional do professorpesquisador de música, ampliando as possibilidades de                           
atuação a partir dos diferentes contextos sociais e políticos. Elabora e executa propostas alternativas de intervenção                               
pedagógica, em instituições escolares e espaços de educação nãoformal, tais como: ONGs, Escolas Comunitárias,                           
Movimentos Sociais, Projetos Especiais entre outros, na forma de minicursos, oficinas e projetos de extensão.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Ensino de Música – construção/desconstrução de práticas pedagógicas; 
2. Interdisciplinaridade, transversalidade e ensino de música; 
3. Diferentes fontes e linguagens no ensino de música; 
4. Reflexões sobre os ambientes educacionais e diversidade, relações étnicas, culturais,  
    gênero, classe; 
5. Reflexões sobre os diferentes espaços educacionais e produções do saber; 
6. Relatório de estágio 

6.1-Elaboração de relatórios diários de aula. 
6.2-Elaboração de relatório de estágio II 

BIBLIOGRAFIA BÁSIC 

BIANCHI, Anna Cecília; ALVARENGA, Marina; BIANCHI, Roberto. Estágio supervisionado: 
manual de orientação. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003. 

BRASIL. MEC. Parâmetros curriculares nacionais – arte. Secretaria de Educação          
Fundamental. 2 ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. 

GIMENO SACRISTÁN, José; PÉREZ GÓMEZ, Angel. Compreender e transformar o ensino. 4            
ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1988. 

GIROUX, Henry A. Cruzando as fronteiras do discurso educacional: novas políticas em            
educação. Porto Alegre: ARTMED, 1999. 

LISITA, Verbena Moreira S. de S; SOUZA, Luciana Freire E. C. P. (Org.). Políticas              
educacionais: práticas escolares e alternativas de inclusão escolar. Rio de Janeiro: DP&A,            
2002. 

LOUREIRO, Alicia Maria Almeida. O ensino de música na escola fundamental. Campinas, SP:             
Papirus, 2003.  

ZABALZA, Miguel Angel. Diários de aula: contributo para o estudo dos dilemas práticos dos              
professores. Porto: Porto Editora, 1994. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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NÓVOA, António (Coord.) Os professores e a sua formação. 2 ed. Lisboa: Publicações Dom              
Quixote, 1997. 

DÉLCIA, Enricone (Org.). Planejamento de ensino e avaliação. 11. ed. Porto Alegre: Sagra             
Luzzato, 1984. 

 
 
 

 
 
 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

Estágio supervisionado III Estágio supervisionado  105 

EMENTA 

Elabora projetos de estágio para os níveis infantil e do ensino fundamental. Identifica etapas              
do desenvolvimento sócio-cognitivo considerando os níveis de escolarização: ensino         
fundamental e ensino médio. Planeja, desenvolve e avalia atividades de educação musical            
nos níveis da educação infantil e ensino fundamental Elabora relatório final de estágio III 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Planejamento pedagógico contemplando atividades de: seleção, leitura e discussão de          
textos a serem utilizados nas propostas de intervenção; 

2. Instrumentalização para o trabalho docente: 
2.1. - Seleção, organização e produção de material didático; 
2.2. - Elaboração de textos e atividades avaliativas; 
2.3. - Uso de diferentes fontes para o ensino de música 

3. Relatório de estágio 
3.1. Elaboração de relatório diários de aula 
3.2. Elaboração de relatório de estágio III 

BIBLIOGRAFIA BÁSIC 

BIANCHI, Anna Cecília; ALVARENGA, Marina; BIANCHI, Roberto. Estágio supervisionado: 
manual de orientação. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003. 

BRASIL. MEC. Parâmetros curriculares nacionais – arte. Secretaria de Educação          
Fundamental. 2 ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. 

GIMENO SACRISTÁN, José; PÉREZ GÓMEZ, Angel. Compreender e transformar o ensino. 4            
ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1988. 

GIROUX, Henry A. Cruzando as fronteiras do discurso educacional: novas políticas em            
educação. Porto Alegre: ARTMED, 1999. 

LISITA, Verbena Moreira S. de S; SOUZA, Luciana Freire E. C. P. (Org.). Políticas              
educacionais: práticas escolares e alternativas de inclusão escolar. Rio de Janeiro: DP&A,            
2002. 

LOUREIRO, Alicia Maria Almeida. O ensino de música na escola fundamental. Campinas, SP:             
Papirus, 2003.  

ZABALZA, Miguel Angel. Diários de aula: contributo para o estudo dos dilemas práticos dos              
professores. Porto: Porto Editora, 1994. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

NÓVOA, António (Coord.) Os professores e a sua formação. 2 ed. Lisboa: Publicações Dom              
Quixote, 1997. 
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DÉLCIA, Enricone (Org.). Planejamento de ensino e avaliação. 11. ed. Porto Alegre: Sagra             
Luzzato, 1984. 

 
 
 
 
 
 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

Estágio supervisionado IV Estágio supervisionado  105 

EMENTA 

Elabora projetos de realização de estágio para o ensino fundamental e ensino médio.             
Planeja, desenvolve e avalia atividades de educação musical nos níveis do ensino            
fundamental e do ensino médio. Elaborar relatório final de estágio III 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

4. Planejamento pedagógico contemplando atividades de: seleção, leitura e discussão de          
textos a serem utilizados nas propostas de intervenção; 

5. Instrumentalização para o trabalho docente: 
5.1. - Seleção, organização e produção de material didático; 
5.2. - Elaboração de textos e atividades avaliativas; 
5.3. - Uso de diferentes fontes para o ensino de música 

6. Relatório de estágio 
6.1. Elaboração de relatório diários de aula 
6.2. Elaboração de relatório de estágio IV 

BIBLIOGRAFIA BÁSIC 

BIANCHI, Anna Cecília; ALVARENGA, Marina; BIANCHI, Roberto. Estágio supervisionado: 
manual de orientação. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003. 

BRASIL. MEC. Parâmetros curriculares nacionais – arte. Secretaria de Educação          
Fundamental. 2 ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. 

GIMENO SACRISTÁN, José; PÉREZ GÓMEZ, Angel. Compreender e transformar o ensino. 4            
ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1988. 

GIROUX, Henry A. Cruzando as fronteiras do discurso educacional: novas políticas em            
educação. Porto Alegre: ARTMED, 1999. 

LISITA, Verbena Moreira S. de S; SOUZA, Luciana Freire E. C. P. (Org.). Políticas              
educacionais: práticas escolares e alternativas de inclusão escolar. Rio de Janeiro: DP&A,            
2002. 

LOUREIRO, Alicia Maria Almeida. O ensino de música na escola fundamental. Campinas, SP:             
Papirus, 2003.  

ZABALZA, Miguel Angel. Diários de aula: contributo para o estudo dos dilemas práticos dos              
professores. Porto: Porto Editora, 1994. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

NÓVOA, António (Coord.) Os professores e a sua formação. 2 ed. Lisboa: Publicações Dom              
Quixote, 1997. 

DÉLCIA, Enricone (Org.). Planejamento de ensino e avaliação. 11. ed. Porto Alegre: Sagra             
Luzzato, 1984. 
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Componentes optativos 
 

COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

Pedagogia do Instrumento Conhecimentos Pedagógicos  45 

EMENTA 

Discute os diferentes aspectos que compõem a pedagogia instrumental em geral. Proporciona a                         
reflexão sobre questões relevantes para a aprendizagem e performance musical; favorece a                       
condução de pesquisa em performance e pedagogia musical.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
 
1. Fatores pertinentes à pedagogia da performance instrumental e mapeamento do processo  
    de pesquisa. 
2. Aprendizado versus ensino - Princípios pedagógicos e interface da performance com a  
    Educação Musical. 
3. Uso do corpo e o treinamento motor na performance musical. 
4. Compreensão musical e aquisição de habilidades técnicas. 
5. Abordagem de aprendizado informal na pedagogia da performance musical. 
6. Processos de leitura. 
7. Repertório. 
8. Abordagens e estratégias do estudo instrumental. 
9. Planejamento de aulas de instrumento - Dinâmicas de aulas em grupo. 
10. Problemas da performance. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FRANÇA, Cecília Cavalieri. Performance instrumental e educação musical: a relação entre a            
compreensão musical e a técnica, Per Musi, v.1, p.52-62. Belo Horizonte, 2000. 

PAZ, Ermelinda. Pedagogia Musical Brasileira no Século XX. Brasília: Musimed, 2000. 

SWANWICK, Keith. Ensinando música musicalmente. São Paulo: Moderna, 2003. 

_________. Ensino instrumental enquanto ensino de música. Cadernos de estudo: educação           
musical, São Paulo, n. 4/5, p. 7-14, Atravez, 1994. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ROCHA, Carmem Metting. Falando, cantando, movimentando e aprendendo. São Paulo:          
Ricordi, 1990. 

SOUZA, Jusamara. Análise de Situações Didáticas em Música: os relatos de casos como             
instrumento de formação e intervenção do docente. Anais do 7 º Simpósio Paranaense de              
Educação Musical, p. 137-146, 2000. 
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COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

Fisiologia da voz Instrumental e vocal  60 

EMENTA 

Estuda os diversos componentes da respiração e do apoio diafragmático. O aparelho fonador.             
Articulação e ressonância. Aplicação dos elementos de fisiologia da voz em exercícios práticos e no               
repertório vocal. Avaliação individual das vozes. Cuidados com a saúde vocal. A classificação das vozes               
adultas e infantis. Exercícios de vocalise. Projeção sonora e o controle da respiração. Estudo da técnica                
vocal aplicada a repertórios variados. Controle dos elementos de dinâmica, fraseado e articulação.             
Noções de interpretação musical. Aspectos da performance vocal em público. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Estudo crítico da matéria; a denominação "fisiologia da voz; a necessidade do estudo da              
f. v. por todos os músicos; a voz, o primeiro instrumento musical. 

2. morfologia - registros - noções da voz usual e da voz usual e da voz ocasional (peito e                  
cabeça); classificação - histórico - tessituras - métodos de classificação - grafismo da             
musica vocal.  

3. fisiologia da audição: mecanismo da audição: audição tonal, audição de intensidade;           
audição Bin aural (localização); fadiga auditiva e adaptação auditiva; reflexos auditivos;           
ouvido musical. a retroação fonatória por estímulos auditivos.  

4. fisiologia da respiração: funcionalidade: respiração vital e respiração motriz; mecanismo          
da respiração: inspiração e expiração diafragmática, peitoral e intercostal. apoio          
diafragmático; manobras respiratórias; reversão diafragmática; apoio retro-abdominal;       
fenômenos respiratórios. didática respiratória e exercícios respiratórios.  

5. fisiologia do aparelho fonador: anatomia descritiva da laringe. Teorias da fonação. voz            
infantil e voz adulta; noções de impedância: impedância das vogais (triangulo de            
hellwag); impedância de imposição: otimização e maximização da fonação; o canto           
lírico; a voz e a música.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BEHLAU, Mara. Avaliação global da voz. São Paulo: Paulo Pontes; Editora Paulista Publicações             
Médicas, 1990. 

_________. Higiene vocal. São Paulo: Paulo Pontes; Lovise, 1993. 

BOONE, Daniel R.; MC FARLANE, Stephen C., A voz e a terapia vocal. Porto Alegre: Artes                
Médicas, 1994. 

PINHO, Silvia Maria Rebello. Manual de higiene vocal para profissionais da voz. São Paulo: Pró               
Fono, 1997. 

QUINTEIRO, Eudosia Acuña. Estética da voz. Summus Editorial, São Paulo, 1989. 

DINVILLE, Claire. A técnica da voz cantada. Rio de Janeiro, Enelivros, 1993. 

BELAU, Mara & Rehder, Maria Inês. Higiene vocal para o canto coral. Rio de Janeiro. Revinter,                
1997. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BARROSO, Regina Amélia Campello. Vozes defeituosas. Escola Nacional de Música da 
Universidade do Brasil, Rio de Janeiro ( s/ ed.) 1962. 

JANNIBELLI, Emilia D’anniballe, A musicalização na escola. Lidador, 1971 

OITICICA, Vanda. O bê-a-bá da técnica vocal. Brasília: MUSI MED, 1992. 
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VILLELA, Eliphas Chinellato, Fisiologia da voz. São Paulo. s/n. 1961. 

 

COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

Canto popular Instrumental e vocal  60 

EMENTA 

Oportuniza o estudo progressivo técnico e interpretativo do canto popular, dirigido ao            
repertório da canção Brasileira produzida no século XX. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1. Habilidades técnicas vocais necessárias para interpretação proficiente do repertório da  
    canção popular brasileira;  
2. Contextualiação de conhecimentos históricos, estéticos, psicológicos e filosóficos para crítica  
    musical,  
3. Escolha de repertório. 
4. Performance para canto popular (repertório proposto).  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GARCIA, Walter .Bim bom: a contradição sem conflitos de João Gilberto. São Paulo: Paz e 
Terra.1999. 

LEITE, M. Método de canto popular brasileiro para vozes médio-agudas. Rio de Janeiro: 
Lumiar, 2001. 

MELLO, Zuza H. de; SEVERIANO, Jairo. A canção no tempo. vol.1 e 2. São Paulo: Editora 34, 
1998. 

SANDRONI, Carlos. Feitiço decente. Rio de Janeiro:.Jorge Zahar Editor; UFRJ, 2001. 

TINHORÃO, José Ramos. Música popular: do gramofone ao rádio e TV. São Paulo: Ática, 
1981. 

VIANA, Hermano. O mistério do samba. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor; UFRJ, 1995. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CAMPOS, Augusto. Balanço da bossa e outras bossas. São Paulo: Perspectiva, 1978. 

CASTRO, Ruy. Chega de saudade. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. 

LENHARO, Alcir. Cantores do rádio: a trajetória de Nora Ney e Jorge Goulart. Campinas: 
Editora da UNICAMP, 1995. 
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COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

Gênero e educação Conhecimentos pedagógicos  45 

EMENTA 

Discute a historicidade do conceito de gênero e o uso no ensino e na pesquisa. Refletir sobre                 
os rumos da História das Mulheres e das Relações de Gênero na educação contemporânea.              
Estudar e discutir as relações vigentes nas escolas buscando uma perspectiva "inclusiva" que             
aborde as questões de gênero, classe, etnia/raça e geração. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1. Estudos feministas/ Representações sociais 

2. A educação das mulheres como importante fator de mudança sociocultural 

3. Sexualidade e violência 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

AUAD, Daniela. Feminismo que historia é essa? Rio de Janeiro: DP&A editora, 2003.  

BRANDÃO J. de S. Helena: o eterno feminino. Petrópolis: Vozes, 1991. 

BRANDÃO, Maria Luiza Ribeiro (org) Mulher e relações de gênero. São Paulo: Edições Loyola, 
1994. 

DEL PRIORE, Mary. (org) História das mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 1997. 

__________. Ao sul do corpo: condição feminina, maternidades e mentalidades no Brasil 
Colônia. Rio de Janeiro, Edunb, 1993. 

LOURO, Guacira Lopes. Gênero, sexualidade e educação. Petrópolis: Vozes, 1997. 

______. Corpo, gênero e sexualidade: um debate contemporâneo na educação. Petrópolis, 
Vozes, 2003 

______ O corpo educado: pedagogias da sexualidade. Belo Horizonte: Autêntica, 1999. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SEABRA, Zelita e Muszkat Malvina. Identidade Feminina. Petrópolis: Vozes, 1985.  

SILVA, Zelia Lopes. Cultura histórica em debate. São Paulo: UNESP, 1985. 

SILVA, Maria Beatriz Nizza da. História das mulheres: domínio específico da pesquisa? São 
Paulo: SBPC. 1988. 
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COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

Psicologia da Educação Musical Conhecimentos Pedagógicos  45 

EMENTA 

Correntes psicológicas e sua influência sobre a literatura e a prática da educação musical;              
relação entre o desenvolvimento cognitivo e o fazer musical; teorias do desenvolvimento            
musical; a técnica e o fazer musical; percepção e significado musical. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

1. Correntes psicológicas e sua influência sobre a literatura e a prática da educação             
musical. 
2. Aspectos cognitivos e afetivos no aprendizado do instrumento;  
3. A percepção rítmica como síntese da interação ritmo-movimento;  
4. Relação entre o trabalho de percepção auditiva melódico-harmônica e o          
desenvolvimento cognitivo 
5. Integração das atividades de performance, apreciação e criação na percepção musical           
e na composição;  
6. Teorias do desenvolvimento musical;  
7. O processo de auto-avaliação e a construção da independência na aprendizagem           
musical. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FRANÇA, Cecília Cavalieri. “Performance Instrumental e Educação musical: a relação entre a            
compreensão musical e a técnica”. PERMUSI: Revista de Performance Musical, v.1, p.52-62.            
Belo Horizonte: UFMG, 2000. 

__________. Novidade e profecia na educação musical: a validade pedagógica, psicológica e            
artística das composições dos alunos. Anais do XIII Encontro Nacional da ANPPOM, Belo             
Horizonte, 2001. 

GAINZA, Violeta. Estudos de Psicopedagogia Musical. São Paulo: Summus, 1988. 

HENTSCHKE, Liane. A utilização do Modelo Espiral de Desenvolvimento Musical como critério            
de avaliação da apreciação musical. Em Pauta, v.9/10, 1994, p.32-43. 

__________. Analogia entre o desenvolvimento musical e o desenvolvimento do jogo: uma            
análise crítica. Em Pauta, v.12/13, 1996/1997.  

HENTSCHKE, Liane; SOUZA, Jusamara. Avaliação em música: reflexões e práticas. São Paulo:            

Editora Moderna, 2003.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FRANÇA, Cecília Cavalieri. “A integração de composição, performance e apreciação: uma           
perspectiva psicológica do desenvolvimento musical”. Música hoje: revista de pesquisa          
musical, n.4, Depto de Teoria Geral da Música, EMUFMG, Belo Horizonte, 1997. 

FRANÇA, Cecília Cavalieri e SWANWICK, Keith. Composição, apreciação e performance na           
educação musical: teoria, pesquisa e prática. No prelo (Em Pauta, 2003).  

HENTSCHKE, Liane; DEL BEM, Luciana. Ensino de música: propostas para pensar e agir na              
sala de aula. São Paulo: Editora Moderna, 2003. 

 

 
 

COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 
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Acústica musical Teórico-musical  45 

EMENTA 

Estuda a abordagem dos novos meios de composição musical, as novas técnicas de             
gravação e reprodução sonora, os princípios acústicos e a relação geral da música com a               
tecnologia. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

1. Princípios físicos e matemáticos necessários para a compreensão dos fundamentos da física 
e psicofísica da música:  
1.1. Funções, exponenciais, logarítmicas, integração e diferenciação; 
1.2. Movimento harmônico simples, vibrações complexas, energia de vibrações e funções 

trigonométricas;  
1.3. Propagação de ondas, ressonância, fase, componentes harmônicos, batimentos, efeito         

Doppler.  
2. Atributos do som (intensidade, duração, freqüência e timbre). Afinação e temperamento.  
3. Acústica de instrumentos musicais: sopros, cordas, teclados, percussão e canto. 
4. Demonstração prática em laboratório de fenômenos físicos e modelos discutidos em aula. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ROEDERER, J. Introdução à física e psicofísica da música. São Paulo: EDUSP, 1998. 

LACERDA, A. P. Audiologia clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1988.  

NEPOMUCENO, L. A. Elementos de acústica física e psicoacústica. São Paulo: Edgard Blucher             
Ltda, 1994.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BERANEK, L. L. Acústica. 2. ed. Buenos Aires: Editorial Hispano Americana, 1969.  

CHEMELLO, A. e LUSSATTO, D. Acústica. São Paulo: Sagra, s/d. 

SANTOS, T.M.M. & RUSSO, I.C.P. A prática da audiologia clínica. São Paulo: Cortez Editora,              
1986.  

IAZZETTA, F. H. O. Sons de silício: corpos e máquinas fazendo música, tese de doutr., PUC 
São Paulo, 1996. 

FORMER-JOHNSON, T. N. O. Acústica. São Paulo: Livraria Nobel, 1968.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

Mitologia e práticas musicais 
afro-descendentes 

Teórico-musical  60 

EMENTA 

134 
 



 

Estuda a etnicidade e conceitos nos aspectos etnográficos, históricos e musicais de matriz             
africana.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

1. Identidade e representação – conceitos;  
2. Representações musicais da oralidade e da escrita musical; 
3. Tradições afro-descendentes; 
4. Músicas de rituais;  
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MARIZ; Vasco. História da música no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira; 1981. 

POUTIGNAT, Philippe; STREIFFE-FENART, Jocelyne. Teorias da etnicidade. São Paulo: UNESP,          
1998. 

________. História e significado das formas musicais. 4. ed. Porto Alegre: Movimento; 1981. 

QUEIROZ, Luis Ricardo S. Educação musical e cultura: singularidade e pluralidade cultural no             
ensino e aprendizagem da música. Revista da ABEM, Porto Alegre, n. 10, p. 99-107, 2004. 

WOFFENBUTTEL, Cristina. A presença de raízes culturais na educação musical. Revista da            
Abem, n.5, 2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

HOOKER, Juliet. Inclusão indígena e exclusão dos afro-descendentes na América Latina.           
Tempo social, v.18, n.2, pp.89-111 . 

OLIVEIRA, Roberto C. de . Os (des)caminhos da identidade. RBCS, v.15, n.42,  2000.  

PINTO, Tiago de Oliveira. Som e música: questões de uma antropologia sonora. Revista de              
Antropologia. São Paulo, v. 44, n. 1. 2001. 

TURNER, V. O processo ritual: estrutura e anti-estrutura. Petrópolis: Vozes. 1974. 

KIEFER, Bruno. História da música brasileira: dos primórdios ao início do século 20. 2. ed.;               
Porto Alegre: Editora Movimento; 1977.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

Mitologia e práticas musicais dos 
indígenas brasileiros 

Teórico-musical  60 

EMENTA 

135 
 



 

Estuda a etnicidade e conceitos nos aspectos etnográficos, históricos e musicais de matriz             
indígena. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1. Identidade e representação – conceitos;  
2. Representações musicais da oralidade e da escrita musical; 
3. Tradições indígenas; 
4. Músicas de rituais;  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

POUTIGNAT, Philippe; STREIFFE-FENART, Jocelyne. Teorias da etnicidade. São Paulo: UNESP,          
1998. 

BASTOS, Rafael José de Menezes; PIEDADE, Acácio Tadeu de C. Sopros da Amazônia: sobre              
as músicas das sociedades tupi-guarani. Mana. 5/2: 125-143, 1999. 

SCHAFER, MURRAY. A afinação do mundo. São Paulo: Editora Unesp, 2001. 

QUEIROZ, Luis Ricardo S. Educação musical e cultura: singularidade e pluralidade cultural no             
ensino e aprendizagem da música. Revista da ABEM, Porto Alegre, n. 10, p. 99-107, 2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

HOOKER, JULIET. Inclusão indígena e exclusão dos afro-descendentes na américa Latina.           
Tempo social, v.18, n.2, pp.89-111 . 

OLIVEIRA, Roberto C. de. Os (des)caminhos da identidade. RBCS, v.15, n.42, 2000.  

PINTO, Tiago de Oliveira. Som e música: questões de uma antropologia sonora. Revista de              
Antropologia. São Paulo, v. 44, n. 1. 2001. 

PIEDADE, Acácio Tadeu de C. 2004. O canto do Kawoká: música, cosmologia e filosofia entre               
os Wauja do Alto Xingu. Tese de doutorado em antropologia social. UFSC. 

TURNER, V. O processo ritual: estrutura e anti-estrutura. Petrópolis: Vozes. 1974. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

Sociologia da Música Teórico-musical  45 

EMENTA 

136 
 



 

Produção e recepção da música na sociedade; cultura de massa e os estilos musicais;              
funções sociais da música; função político pedagógica do educador musical; implicações           
curriculares. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

1. Análise sociológica da educação. 
2. Teorias e métodos da sociologia clássica e contemporânea. 
3. Cultura e Sociedade: conceitos e suas variações 
4. Produção cultural. 
5. A influência da mídia na cultura musical e suas implicações.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARROYO, Margareth. Um olhar antropológico sobre práticas de ensino e aprendizagem           
musical. Revista da Abem, n.5, 2000. 

FREIRE, Vanda. Currículos, apreciação musical e culturas brasileiras. Revista da Abem, n.6,            
2001. 

RIBEIRO, Sonia. Uma perspectiva crítica e cultural para abordar o conhecimento curricular em             
música. Revista da Abem, n.5, 2000. 

WOFFENBUTTEL, Cristina. A presença de raízes culturais na educação musical. Revista da            
Abem, n.5, 2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

LIMA, Luiz Fernando. O pagode dos anos 80 e 90: centralidade e ambivalência na siginificação 
musical. Em Pauta, v.13, n.21, 2002. 

REIS, Sandra Loureiro. Elementos de uma filosofia da educação musical em Theodor            
Wiesengrund. Adorno. Belo Horizonte: Editora Mãos Unidas, 1996. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR EIXO CÓDIGO 
CARGA 
HORÁRI

A 

Prática de Conjunto III Prática instrumental e vocal  45 

EMENTA 

Criação e execução de arranjos para grupos musicais de diferentes faixas etárias e formação              
instrumental/vocal. Técnicas de interpretação em grupo. Elaboração de propostas         
pedagógico musicais para grupos de diferentes formações. Equilíbrio de sonoridade e timbre            
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entre grupos instrumentais e vocais. Prática musical fundamentada na criação, na           
apreciação e na execução musical. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Formação de grupos para a prática em conjunto de diversos gêneros musicais,  
2. Improvisação, interpretação e adequação estilísticas. 
3. Preparação de peças para apresentações 
4. Princípios de liderança em grupos musicais  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ADOLFO, Antonio. Arranjo: um enfoque atual. Rio de Janeiro: Lumiar, 1997. 

BENNETT, Roy. Instrumentos da orquestra. Rio de Janeiro: Zahar, 1985. 

_________. Forma e estrutura na música. Rio de Janeiro: Zahar, 1986. 

CHEDIAK, Almir. Harmonia e improvisação, (2 vol.). Rio de Janeiro: Lumiar, 1986. 

CURIA, Wilson. Harmonia moderna e improvisação. São Paulo: Fermata, 1990. 

GUEST, Ian. Arranjo: Método Prático, (3 vol.). Rio de Janeiro: Lumiar, 1996. 

KIEFER, Bruno. História e significado das formas musicais. 4. ed. Porto Alegre: Editora             
Movimento, 1981. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SWANWICK, Keith. Ensinando música musicalmente. São Paulo: Moderna, 2003. 

WISNIK, José Miguel. O som e o sentido. São Paulo: Companhia das letras, 1989. 

ALMADA, Carlos. Arranjo. Campinas: Editora da Unicamp, 2002. 
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ANEXO B 
 

Minuta de instrução normativa para a 
coordenação e orientação do TCC no 
âmbito do Curso de Licenciatura em 

Música da UEFS 
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Reconhecida pela Portaria Ministerial n.º 874/86, de 19.12.1986 
 
 

LICENCIATURA EM MÚSICA 

140 
 



 

 
 
Minuta de Instrução Normativa  
 

Instrui sobre normas para a     
coordenação, desenvolvimento e   
orientação do TCC no âmbito do Curso       
de Licenciatura em Música da UEFS.  

 
 

CAPÍTULO I 
Do Trabalho de Conclusão de Curso 

 

Art. 1º - O trabalho de conclusão de curso (TCC) será desenvolvido ao fim da               
graduação do aluno, em conformidade com o projeto pedagógico do curso, podendo            
ser apresentado sob uma das seguintes modalidades: 

a. Monografia; 
b. Artigo científico; 
c. Relatório de projetos de iniciação científica; 
d. Execução de projetos visando atividades centradas em áreas teórico-práticas 

e de formação profissional relacionadas com o curso 
 

§ 1º. As características e critérios de apresentação de cada uma das modalidades             
de TCC acima referidas serão definidas pelo colegiado em Instrução Normativa           
específica. 

§ 2º. O TCC será desenvolvido preferencialmente de forma individual, podendo,           
contudo, ser produzido em dupla ou em trio. 

 
 

CAPÍTULO II 
Da Coordenação de TCC 

 

Art. 2º - O Coordenador de TCC será professor do quadro docente, designado em              
plenária de colegiado.  

Art. 3º - A coordenação de TCC terá duração de dois anos, cabendo recondução; 

Art. 4º - A Coordenação de TCC será registrada no PIT do professor, cabendo à               
mesma uma carga horária de até 05 horas semanais. 

Art. 5º - São competências do coordenador de TCC: 

I. Atender e orientar os alunos matriculados nos componentes do Eixo          
Pesquisa Histórica (PH) quanto às características, propósito e        
funcionamento do Eixo; 

II. Manter cadastro atualizado, com os dados de identificação do aluno em           
fase de elaboração do TCC, nome dos professores orientadores e dos           
projetos desenvolvidos; 

III. Indicar, junto com o colegiado do curso, professores orientadores para os           
alunos que não os tiverem; 

IV. Convocar, sempre que necessário, reuniões com os professores        
orientadores do Eixo ‘Pesquisa e Prática Musical’; 
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V. Instituir as bancas examinadoras; 

VI. Elaborar cronograma de defesas do semestre, conforme o calendário         
acadêmico. 

VII. Receber os TCC e encaminhá-lo às bancas examinadoras 

VIII. Publicar programação de defesas, respeitando o prazo do Calendário         
Acadêmico, fazendo constar: data, hora e local em que serão realizadas, e            
os nomes dos membros que comporão a banca examinadora; 

IX. Manter arquivo atualizado das atas das defesas públicas; 

X. Providenciar o encaminhamento à Biblioteca de cópias de cada trabalho          
aprovado; 

XI. Tomar, no âmbito de sua competência, todas as demais medidas          
necessárias ao efetivo cumprimento desta Instrução. 

 

CAPÍTULO III 
Do Professor-orientador 

 

Art. 6º - Para a elaboração do projeto de pesquisa, bem como para o              
desenvolvimento da pesquisa propriamente dita, o discente contará com a          
orientação de um professor com titulação mínima de especialista. 

Art. 7º - Cada discente terá apenas um orientador formal para o desenvolvimento             
do TCC, mas lhe será facultado o direito de contar com apoio de um co-orientador               
e/ou um cooperador técnico, desde que autorizados pelo orientador formal. 

§ 1º. Caberá exclusivamente ao professor-orientador o registro das atividades          
acadêmicas pertinente às atividades de orientação. 

§ 2º. A existência de um co-orientador e/ou cooperador técnico não isenta o             
discente de se reunir semanalmente com o professor-orientador. 

Art. 8º - São competências do professor orientador: 

I. Orientar os estudantes nos horários e locais previamente acordados;  

II. Elaborar, junto com o orientando, o cronograma de atividades, de maneira           
factível, garantindo a realização dos trabalhos dentro do prazo e com a            
qualidade adequada;  

III. Acompanhar a evolução do trabalho do aluno semanalmente;  

IV. Autorizar previamente os TCCs aptos para defesa em banca; 

Parágrafo Único – Aos eventuais co-orientadores não se aplica a prerrogativa           
indicada no item IV deste artigo. 

 

 
CAPÍTULO IV 

Dos Discentes-Orientandos 
 

Art. 9º – Compete ao discente-orientado: 

I. Apresentar-se semanalmente ao professor orientador, ou quando solicitado        
pela coordenação de TCC ou de curso, com as tarefas por ele designadas,             
realizadas e em dia; 
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II. Providenciar cópia impressa (03 unidades) do seu trabalho para cada          
membro da banca examinadora no prazo previsto pelo calendário de TCC; 

 

 

CAPÍTULO V 
Dos Discentes-Orientandos 

 

Art. 10 - Para realização do TCC o aluno deve previamente apresentar um projeto              
de pesquisa que deverá conter: 

a. Tema; 
b. Problema; 
c. Justificativa; 
d. Objetivos; 
e. Metodologia; 
f. Fontes; 
g. Bibliografia. 

§ 1º. Elementos complementares opcionais poderão ser acrescidos ao projeto, por           
solicitação do orientador, tais como: revisão bibliográfica, referencial teórico,         
cronograma, entre outros julgados pertinentes. 

§ 2º. Por sua natureza distinta e específica, os projetos relativos à modalidade de              
TCC ‘d’ indicada no Art. 1º desta instrução, poderão ter estrutura diferenciada e             
apresentar-se sob a forma de plano de trabalho. 

 

 

CAPÍTULO VI 
Da Banca Examinadora 

 

Art. 11 – Todos os trabalhos de conclusão de curso deverão ser submetidos à              
apreciação de uma banca examinadora, composta por 3 (três) docentes, que           
poderão ser integrantes do quadro docente da UEFS ou convidados de outras IES; 

Art. 12 – Caso haja co-orientador, este poderá participar da banca como avaliador,             
indicado pelo aluno, devendo o orientador indicar o terceiro membro. 

 
 

CAPÍTULO VII 
Da Apresentação e Avaliação do TCC 

 

Art. 13 – As apresentações dos TCCs às Bancas Examinadoras serão,           
obrigatoriamente, abertas ao público, devendo ser divulgadas pelo menos no mural           
do curso.  

Art. 14 – As apresentações poderão ocorrer individualmente ou em bloco, de            
acordo com a avaliação da Coordenação de TCC e dos professores-orientadores,           
tendo estas no máximo 30 minutos para apresentação do trabalho pelo aluno; 15             
minutos para observações da banca e 10 minutos para esclarecimentos pelo aluno. 

Art. 15 – A apresentação dos TCCs ocorrerá de acordo com cronograma elaborado             
pela Coordenação de TCC, em período não inferior a 20 dias de antecedência ao              
prazo formal para entrega dos resultados do semestre à Secretaria Acadêmica. 
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§ 1º - O texto final do TCC deverá ser entregue aos membros convidados da banca 
com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência da data da defesa, encadernado 
em espiral. 

§ 2º - O texto final a ser depositado na biblioteca deverá ser entregue encadernado 
em capa dura, no prazo determinado pela Coordenação de TCC, dentro do prazo de 
encerramento do semestre letivo. 

Art. 16 – A partir da nota do aluno, de que trata o Art. 23 da Resolução CONSEPE                  
622/2004, a banca poderá chegar a três resultados possíveis:  

I. Aprovado, caso a nota seja igual ou superior a 7,0 (sete); 

II. Recomendação de correção, caso a nota esteja compreendida entre 5,0          
(cinco) e 6,9 (seis pontos e nove décimos). Devendo o TCC, nesse caso: 

a. Ser corrigido, pelo discente, a partir das observações e         
solicitações feitas pela banca examinadora, no prazo máximo de         
10 dias; 

b. Ser encaminhado, em versão corrigida (três cópias), para os         
membros da banca; 

c. Ser reexaminado pelos membros da banca que emitirão parecer         
final mantendo ou alterando a nota do TCC, dentro do prazo de            
encerramento do semestre letivo. 

III. Reprovado, caso a nota seja inferior a 5,0 (cinco). 

 

CAPÍTULO VIII 
Da Autorização para Defesa em Banca Examinadora 

 

Art. 17 – A apresentação do TCC à Banca Examinadora está condicionada à             
concordância e autorização do professor-orientador. 

§ 1º - Caso o aluno não seja considerado apto até a data limite para entrega do                 
TCC à banca, o professor orientador deverá elaborar um relatório formal           
esclarecendo o processo de orientação e os motivos pelos quais o aluno não está              
apto.  

§ 2º - Havendo discordância do discente quanto à decisão contrária do seu             
orientador quanto à defesa do trabalho final, este deverá encaminhar à           
Coordenação de TCC uma requisição de defesa, devidamente consubstanciada e          
acompanhada de copia do TCC a ser apresentado, cabendo então à Coordenação de             
TCC avaliar a pertinência da requisição. 

§ 3º - O aluno não autorizado a defender seu TCC estará reprovado na disciplina,               
devendo matricular-se novamente no período letivo seguinte.  

 

 

CAPÍTULO IX 
Da Entrega do Material Final 

 

Art. 18 - Caso o aluno não entregue o material acima até o prazo estipulado, sua                
nota final será automaticamente revertida para 0,0 (zero), sendo o aluno           
REPROVADO.  
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Art. 19 - O aluno que não entregar o TCC ou que não comparecer no dia e horário                  
marcado para a defesa, sem razão que o justifique, fica automaticamente           
reprovado.  
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ANEXO C  
Base legal do curso. 

 
 
 
 

▪ Decreto nº 5.626/2005 
▪ Lei nº 9.394/1996 
▪ Lei nº 11.769/2008 
▪ Portaria nº 4.059/2004 
▪ Resolução CNE/CP nº 01/2002 
▪ Resolução CNE/CP nº 02/2002 
▪ Resolução CNE/CES nº 02/2004 
▪ Resolução CONSEP/UEFS nº 54/2001 
▪ Resolução CONSEP/UEFS nº 84/2009 
▪ Resolução CONSEP/UEFS nº 149/2009 
▪ Resolução CONSU/UEFS nº 46/2006 
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