
 
 

PLANO DE DISCIPLINA 
CURSO DISCIPLINA 

Licenciatura em Música Percepção 3 
 

C.H. C. H. SEMANAL TURMA ANO/EXERCÍCIO 
60 3h 1.333-18.2 2019.2 

 
EMENTA 

Ampliação e aprofundamento da compreensão da Música pensada como linguagem; aspectos da 
estruturação musical ligados aos materiais musicais, à organização micro e macro formal; 
compreensão da música em seus aspectos articulatórios, relacionais, semânticos e estéticos; ênfase 
na compreensão musical para criação; percepção auditiva, reflexão e ação criativa; abordagem nos 
aspectos rítmicos avançados, fraseologia e estruturação melódica, escalas convencionais e não 
convencionais, andamento, articulação, instrumentação, dinâmica, ornamentos, harmonia básica e 
formas musicais. 

 
OBJETIVOS 

Geral 
Desenvolver habilidades nas áreas de teoria musical, solfejo, percepção rítmica, melódica, polifônica 
e harmônica para a compreensão e criação musical. 
Específico 

• Compreender elementos da teoria musical básica que envolvam intervalos, formação de 
acordes, mudanças de tonalidade e mudanças de divisões rítmicas; 

• Aprimorar as habilidades em solfejo e percepção; 
• Desenvolver aspectos da criação musical que utilizem os elementos da teoria, solfejo e 

percepção musical. 
 

PROGRAMA 
Teoria musical: 

• Qualificação dos intervalos sobre os graus das escalas maiores e menores; 
• Inversão de intervalos; 
• Formação de escalas com ênfase em transposição; 
• Formação de tríades e campo harmônico das escalas maiores e menores com ênfase em 

transposição; 
• Métrica composta: compasso composto, subdivisão das pulsações; 
• Métodos de transposição para instrumentos transpositores. 

Solfejo: 
• Intervalos diatônicos de escalas maiores e menores entre uníssono e sextas; 
• Escalas maior, menor natural e harmônica; 
• Cânones a duas vozes. 

Percepção rítmica: 
• Métrica composta de até seis subdivisões. 

Percepção melódica: 
• Escalas maior, menor natural e menor harmônica: intervalos de uníssono, segundas, terças 

quartas e quintas; arpejo de tríades diatônicas. 
Percepção polifônica: 

• Escala maior utilizando melodias do tipo 4x1 e 2x1. 
Criação musical: 

• Produção de temas conforme conteúdo vivenciado. 
 

METODOLOGIA 
Aula expositiva para explicação de conteúdos de teoria musical, concomitante a atividades 
práticas, visando a participação dos alunos. 

 
RECURSOS DIDÁTICOS 

• Sala de aula. 
• Quadro branco. 
• Piano digital com 88 teclas. 



 
• Interface multimídia: 

o TV com entrada HDMI. 
o Computador portátil e/ou tablet. 
o Bibliografia recomendada no Plano de Curso disponível na biblioteca. 

 
INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Serão realizados dois procedimentos avaliativos, computadas através de ditados, solfejos, 
percepções, exercícios de teoria musical e atividades de criação musical. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

HINDEMITH, Paul. Treinamento elementar para músicos. 6 ed. São Paulo: Ricordi Brasileira, 
2004. 
 
GRAMANI, J. E. Rítmica. 4 ed. São Paulo: Perspectiva, 2010 
 
MED, Bohumil. Teoria da música. 4 ed. Brasília: Musimed, 1996. 
 
POZZOLI, Hector. Guia teórico e prático parte 1 – noções gerais/ditado rítmico. São Paulo: 
Ricordi,1983. 
 
WILLEMS, Edgar. Solfejo: curso elementar. São Paulo: Fermata do Brasil, 1999. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BENNETT, Roy. Elementos básicos da música. Rio de Janeiro: J Zahar, 2010. 
 
BENNETT, Roy. Instrumentos da orquestra. 2.ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2010. 
 
HOLST, Imogen. ABC da música. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 
 
MOTTA, Ruy. Curso de divisão rítmica 1. São Paulo: Irmãos Vitale. 2003. 
 
SADIE, Stanley. Dicionário Grove de música: edição concisa.  Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994. 

 



 
 

 
PLANO DE DISCIPLINA 

 
CURSO DISCIPLINA 

Licenciatura em Música Violão 1 
 

C.H. C. H. SEMANAL TURMA ANO/EXERCÍCIO 
60 3 N/1.333-18.2 2019.2 

 
EMENTA 

Estudo, com fundamentação teórica e prática, da literatura musical ocidental do violão. 
Considerações gerais sobre instrumentos de cordas dedilhadas e suas variadas famílias. Técnicas 
de postura, execução, anatomia e interpretação. Estudo coletivo, ordenado e progressivo de 
exercícios e obras do repertório erudito e popular. Tópicos básicos sobre o violão acompanhante. 
Dimensões técnicas e didáticas para a formação de grupos camerísticos. Prática musical em 
conjunto. 

 
OBJETIVOS 

Geral 
Conhecer os fundamentos teóricos e práticos (técnicos) da literatura musical ocidental do 
instrumento, visando à complementação didática em sala de aula. 

Específico 
- Expandir as técnicas básicas de execução no instrumento para uso em sala de aula; 

- Conhecer e praticar as técnicas básicas de execução violonística, visando à complementação 
didática em sala de aula dos discentes; 

- Orientar o desenvolvimento musical, de modo que o aluno de violão possa conceber sua execução 
com correção técnica e musical de maneira autônoma; 

- Desenvolver a prática, performance e interpretação de peças musicais. 

 
PROGRAMA 

- Conhecimentos gerais sobre o violão: postura, técnica de posicionamento, dedilhado das mãos, 
corte das unhas da mão direita, conhecer as partes do instrumento; 

- Conhecimentos específicos: notas no braço, formação de escalas através de desenhos escalares, 
notação para o violão. 

- Prática da leitura musical a partir do repertório do Semestre; 

- Realização de digitações de mão esquerda e mão direita conciliando contexto musical e 
possibilidades técnicas individuais; 

- Mão direita: acordes plaquet, escalas, arpejos, harmônicos, realização de planos sonoros distintos; 

- Mão esquerda: modos de apresentação, trabalho de braço, eixos de movimentação, saltos, ligados, 
pestanas e meia pestanas; 

- Simultaneidade dos movimentos pela sincronicidade das mãos; 

- Expressão musical: entendimento dos elementos musicais (ritmo, melodia, harmonia, timbre e 
frases) e incorporação dos mesmos juntamente da execução nas obras do semestre; 



 
 

- Preparação de repertório de músicas de câmara específicos do unverso violonístico; 

 
O nível de complexidade em que será tratado os aspectos técnicos e musicais deste programa 
estará condicionado ao grau de entendimento e maturidade instrumental dos alunos 
matriculados. 
Este plano será desenvolvido por meio de aulas coletivas, em uma turma de, no máximo, 30 
alunos. 

 
METODOLOGIA 

Aula expositiva e prática, com base nos conteúdos a serem ministrados e praticados em sala. 

 
RECURSOS DIDÁTICOS 

• Sala de aula. 
• Quadro branco. 
• Cadeiras sem apoio de braços. 
• Violões de 6 cordas. 
• Interface multimídia: 

- Caixa de som com entrada para cabo P2 ou RCA; 
- TV com entradas HDMI e/ou VGA e entrada de áudio P2 ou RCA; 
- Piano digital com 88 teclas; 
- Computador portátil e/ou tablet; 
- Bibliografia recomendada no Plano de Curso disponível na biblioteca. 

 
INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Serão distribuídas duas notas a partir de apresentações de exercícios e obras musicais para 
avaliação do nível técnico e domínio no instrumento. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BAS, Julio. Tratado de la forma musical. Buenos Aires: Melos, c2007. 

BENNETT, Roy. Elementos básicos da música. Rio de Janeiro: Zahar, 1998. 

BENNETT, Roy. Forma e estrutura na musica. 2.ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1986. 

MED, Bohumil. Teoria da música. 4. ed. rev. e ampl. Brasília: Musimed, 1996. 

PINTO, Henrique. Iniciação ao violão: Princípios básicos e elementares para principiantes /. São 
Paulo: Ricordi, 1978. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BENNETT, Roy. Como ler uma partitura. 2. ed Rio de Janeiro: Zahar, 2010. 

BURROWS, John; WIFFEN, Charles. Guia ilustrado Zahar de música clássica. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 2010. 

CHEDIAK, Almir. Dicionário de acordes cifrados: harmonia aplicada à música popular /. 6 ed. São 
Paulo: Irmãos Vitale, c1984. 

CHEDIAK, Almir. Harmonia e Improvisação Vol I e II. Rio De Janeiro: Lumiar, 1986. 

DOURADO, Henrique Autran. Dicionário de termos e expressões da música. São Paulo: Editora 
34, 2004. 



 
 

FARIA, Nelson. A arte da improvisação: para todos os instrumentos /. 3 ed. Rio de Janeiro: Lumiar 
Ed, 1991. 

GUEST, Ian. Arranjo 1: método prático : incluindo revisão dos elementos da música. São Paulo: 
Irmãos Vitale, c2009. v.1. 

GUEST, Ian. Arranjo 2: método prático : incluindo linguagem harmônica da música popular. São 
Paulo: Irmãos Vitale, c2009. v.2. 

HINDEMITH, Paul. Curso condensado de harmonia tradicional: com predomínio de exercícios e 
um mínimo de regras. São Paulo: Irmãos Vitale, c1949. 

SADIE, Stanley. Dicionario Grove de música: edição concisa. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994. 

 
 


