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PLANO DE DISCIPLINA 

 
CURSO DISCIPLINA 

Licenciatura em Música Arranjo e Composição 

 
C.H. C. H. SEMANAL TURMA ANO/EXERCÍCIO 
30 90 minutos Extra – Música 1 2018.2 

 
EMENTA 

Compreender os fundamentos do arranjo e da composição musical: instrumentação e orquestração 
enquanto ferramentas do processo criativo musical; audição e análise de partituras de arranjos e 
composições; princípios de orquestração; exercícios de composição; elaboração de arranjos. 

 
OBJETIVOS 

Geral 
Compreender as particularidades dos instrumentos musicais ocidentais comumente usados em 
arranjos para orquestra sinfônica e agrupamentos de sopro, suas combinações utilizadas no 
repertório ocidental e brasileiro, visando a escrita de arranjos e composições autorais. 

Específico 
• Compreender os princípios de instrumentação; 
• Identificar orquestrações tipicamente utilizadas nos períodos da história da música erudita 

ocidental e em agrupamentos musicais instrumentais brasileiros; 
• Experimentar possibilidades de arranjo e orquestração em obras musicais. 

 
PROGRAMA 

Instrumentação: 

• Orquestra sinfônica: 
o Naipe de cordas: Família dos Violinos (violino, viola, violoncelo e contrabaixo); 
o Naipe das madeiras: Flauta Transversal, Oboé, Clarinetas e Fagotes; 
o Naipe dos metais: Trompa, Trompetes, Trombones, Tubas; 
o Percussão de altura definida e indefinida; 
o Instrumentos auxiliares. 

• Instrumentação de Banda Sinfônica: 
o Naipe de madeiras: Flauta Transversal, Clarinetas, Saxofones; 
o Naipe de Metais: Trompa, Trompetes, Trombones, Tubas e Eufônio; 
o Percussão: Xilofone, Metalofone, Tímpanos, Bateria e Percussão sem altura 

definida. 

• Instrumentação da Música Popular (Banda): 
o Bateria, Contrabaixo Elétrico (4, 5 e 6 cordas), Teclado Sintetizador, Violão, 

Guitarra Elétrica e back vocals. 

• Análise de instrumentação em obras para orquestra e banda sinfônicas. 

Técnicas de Arranjo: 
• Função da harmonia e do ritmo em acompanhamentos; 
• Melodia e contracantos. 
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• Planejamento do arranjo: instrumentos, recursos, características estéticas e estilísticas. 

 
METODOLOGIA 

Aula expositiva, de cunho prático, com base nos conteúdos a serem ministrados e praticados em 
sala. 

 
RECURSOS DIDÁTICOS 

• Sala de aula. 
• Quadro branco. 
• Interface multimídia: 

o Caixa de som com entrada para cabo P2 ou Bluetooth; 
o TV com entradas HDMI e/ou VGA; 
o Piano digital com 88 teclas; 
o Computador portátil e/ou tablet; 
o Instrumentos musicais disponíveis da coordenação do curso de Música; 
o Bibliografia recomendada no Plano de Curso disponível na biblioteca. 

 
INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Serão realizados seminários, prova escrita, estudos dirigidos e atividades pertinentes à disciplina, 
envolvendo, no total, dois procedimentos avaliativos. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ADOLFO, Antônio. O Livro do músico: harmonia e improvisação para piano, teclados e outros 
instrumentos. Rio de Janeiro: Lumiar, 2011. 
 
_____. Arranjo: um enfoque atual. São Paulo: Irmão Vitale, 2010. 
 
ALMADA, C. Arranjo. Campinas: Editora da UNICAMP, 2000. 
 
BENNETT, Roy. Instrumentos da orquestra. 2.ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2010. 
 
BENNETT, Roy. Como ler uma partitura. 2 ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2010. 
 
GUEST, Ian. Arranjo, método prático: incluindo linguagem harmônica da música popular. São 
Paulo: Irmãos Vitale, 2009. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CHEDIAK, Almir. Dicionário de acordes cifrados. São Paulo: Irmãos Vitale, 1984. 
 
HINDEMITH, Paul. Treinamento elementar para músicos. 4 ed. São Paulo: Ricordi, 1988. 
 
MED, Bohumil. Teoria da Música. 4 ed. Brasília: Musimed, 1996. 
 
SADIE, Stanley. Dicionário Grove de música: edição concisa. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994. 

 


