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EMENTA 
Reflexão e investigação sobre as questões musicais e históricas, sua possível interseção e 
desdobramentos para a compreensão do fazer musical enquanto instaurador de história. A 
história da música erudita brasileira do período colonial até o século XXI. Abordagem dos 
processos da criação e produção musical e sua contextualização social. 

 

OBJETIVOS 
Geral 

Conhecer os períodos referentes história da música erudita brasileira do período colonial 
até o século XXI, através de textos específicos, além da apreciação auditiva e abordagem 
conceitual dos processos da criação e produção musical no contexto social. 

Específico 

- Perceber o processo de formação da música artística ocidental como uma construção 
cultural localizada no tempo, no espaço e num contexto sócio-histórico; 

- Identificar as estéticas e poéticas da música brasileira: períodos colonial, Império e a 
Primeira República até por volta da Semana de Arte Moderna de 1922; 

- Identificar os elementos característicos do estilo musical do período; 

- Descrever o contexto histórico referente aos estilos musicais estudados: processos 
políticos, econômicos, sociais e culturais; 

- Analisar criticamente a produção musical do período, integrada no contexto social; 

- Conhecer e analisar criticamente o cânone de obras e autores no período 
correspondente. 

 

PROGRAMA 
 Música nas diversas províncias brasileiras: Bahia, Pernambuco, Pará, São Paulo e 

outros estados. 
 Escola mineira: 

 Compositores da escola mineira 
 Decadência do ouro e migração dos compositores. 

 Influências africanas na música brasileira. A modinha e o lundu. 
 Período D. João VI no Brasil (1808-1821) 

 Tendências composicionais. 
 Os compositores do período: Padre José Maurício Nunes Garcia, Marcos Portugal e 

Sigmund Neukomm 

Atonalidade, Música aleatória; 

Novos sons, novos materiais; 



 
 

 Período Imperial 
 Ideias nacionalistas 
 A vida musical na corte. 
 Dom Pedro II e a arte nacional 
 O movimento da ópera nacional 
 Compositores do período 
 O romantismo brasileiro 

 A Semana de Arte Moderna de 1922. Importância do evento na cultura nacional, 
presença da música e repercussões. 

 Villa-Lobos e o modernismo. 
 Mário de Andrade e seu projeto para a música nacional. 
 Compositores do nacionalismo “andradeano”. 
 Koellreutter e o grupo Música Viva: novas tendências musicais. 
 Embates e antagonismos entre as novas tendências e o projeto nacionalista de Mário 

de Andrade. 
 O grupo Música Nova e outras vanguardas musicais. 
 Arrefecimento das tensões entre nacionalistas e vanguardistas. 

Compositores e tendências do final do séc. XX e início do séc. XXI 

 

METODOLOGIA 
Aula expositiva dialógica; 

Leitura e discussão de textos; 

Apreciação e análise musical; 

Seminários. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

- Quadro 
- Giz ou Pincel Atômico 
- Apagador 
- Projetor Multimídia 
-  Computador  
-  Caixa de som 
-  TV 
 

INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

- Avaliação formativa e somativa 
- Assiduidade e Pontualidade 
- Participação nas aulas e atividades 
- Entrega das Resenhas 
- Seminários 
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