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 CURSO DISCIPLINA 

LICENCIATURA EM 
MÚSICA 

Estágio Supervisionado I 

 

C.H. C.H. SEMANAL SÉRIE ANO/EXERCÍCIO 

30 horas 2 aulas  MÓD. V 2019.2 

 

EMENTA 

Será desenvolvido a partir do quinto semestre, com duração de 100 horas. O licenciando, matriculado neste 
estágio deverá desenvolver inicialmente a observação da rotina da sala de aula, bem como identificar a 
relação professor-aluno. A etapa seguinte envolverá o planejamento. A carga horária de observação será de 
20 horas e as demais serão de exercício nas atividades de ensino, mediante supervisão do professor 
regente. A atuação do licenciando será em instituições de educação regular públicas de educação básica, 
desenvolvendo trabalho em parceria com os professores de disciplinas e/ou programas específicos do 
componente curricular de música. Sendo, 30h de orientação do Estágio Supervisionado. 
 

 

OBJETIVO 

GERAL:  
 

 Realizar uma experiência docente de acordo com as especificidades da área.
ESPECÍFICOS:  
 

 Planejar a ação docente.
 Exercitar as técnicas e estratégias de ensino, adequando-as ao conteúdo.
 Promover a integração teoria/prática.
 Desenvolver ação docente em ambientes informatizados.
 Elaborar diagnóstico da escola e o relatório do estágio.

 

 

PROGRAMA 

1. Apresentação das normas e regulamentos do estágio. 
2. Organização dos formulários de acompanhamento de cada etapa. 
3. Elaboração da proposta de estágio.  
4. Elaboração dos planos de ensino e de aula. 
5. Organização das atividades.  
6. Acompanhamento das ações.  
7. As instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e 

profissional do educando.  
8. Comportamento do ambiente de estágio.  
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9. Elaboração do relatório do estágio e do dossiê do estágio. 
 
 

 

METODOLOGIA 

Orientação das ações docentes do estagiário, contemplando: 
1. Normas e documentos necessários ao estágio. 
2. Comportamento no campo de estágio.  
3. Organização e planejamento do estágio. 
4. Leitura de textos. 
5. Elaboração de sínteses e resumos. 
6. Orientações específicas e de elaboração do relatório. 
7. Elaboração do relatório de estágio (correções). 

 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

 Projetor de multimídia.
 Computador.
 Quadro.
 Vídeo em DVD.
 Pincel.
 Apostilas a partir da bibliografia do curso e proposta pelo professor e/ou alunos.
 Documentos relativos ao estágio.

 

 

INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Dar-se-á conforme a participação dos estudantes nas atividades inerentes às 
atividades propostas em sala e ao estágio (documentação, planejamento, ação 
docente, relatórios), divida da seguinte forma:  

1. Proposta e planos. 
2. Acompanhamento do orientador. 
3. Acompanhamento do supervisor (professor titular da turma onde o estágio acontece). 
4. Relatório de estágio. 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 ALARCÃO, Isabel. Professores reflexivos em uma escola reflexiva. São Paulo: Cortez, 2003. 110p 
(Questões da nossa época ;v.8) ISBN 9788524915987  

 PERRENOUD, Philippe; THURLER, Monica Gather. As Competências para ensinar no século XXI: a 
formação dos professores e o desfio da avaliação. Porto Alegre: Artmed, 2002. vii, 176 p. (Biblioteca 
Artmed. ) ISBN 8536300213  

 MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia científica: ciência e conhecimento 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

científico, métodos científicos, teoria, hipóteses e variáveis, metodologia jurídica. 5. ed., rev. e ampl. 
São Paulo: Atlas, 2008. 311 p ISBN 9788522447626 

                                        

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e docência. 6.ed São Paulo: Cortez, 
2010. 296 p. (Docência em formação -Saberes pedagógicos) ISBN 9788524910708  

 GUIMARÃES, Célia Maria ; DI GIORGI, Cristiano ; MENIN, Maria Suzana de Stefano (Org). Os 
professores e o cotidiano escolar: múltiplos desafios, múltiplos caminhos. Campinas, SP: Mercado de 
Letras, 2011. 238 p ISBN 9788575911723 (broch.) 

   



 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

CURSO DISCIPLINA 
Licenciatura em Música Harmonia 2 

 

C.H. C. H. SEMANAL TURMA ANO/EXERCÍCIO 
60 3 EXTRA NOITE 2019.2 

 

EMENTA 
Estudo da harmonia tonal usando acordes invertidos e tétrades do campo harmônico maior/menor, 
além de acordes alterados com função de expansão da dominante, proporcionando uma visão 
histórica e capacitando o aluno para a escrita e análise de encadeamentos a quatro vozes. 

 

OBJETIVOS 
Geral 
Compreender os elementos da composição musical tonal na música clássica europeia. 
 
Específico 

• Realizar a condução de vozes em progressões harmônicas. 
• Identificar a função de acordes e notas melódicas. 
• Analisar técnicas da harmonia tonal no repertório da música clássica. 

 
 

PROGRAMA 
Progressões Diatônicas: 

• Tríades diatônicas na primeira e na segunda inversões: usos, funções e encadeamentos 
harmônicos. 

• Acordes de sétima diatônicos: inversões, usos na fundamental e em inversões; 
encadeamentos harmônicos. 

 
Expansão do tonalismo: 

• Área tonal da dominante e da subdominante: tonicalizações e ampliação de modelos 
cadenciais através de acordes de função dominante. 

• Acordes de campo harmônico homônimo: empréstimos modais maior/menor; usos, 
funções e encadeamentos. 

• Acordes de sexta alterados: napolitano, italiano, francês e alemão. 
 
Prática: 

• Análise de repertório. 
 

 

METODOLOGIA 
Aula expositiva e debates em grupos sobre os temas, correlacionando a contextos históricos. 

 

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 através de atividades, estudos dirigidos e prova 
escrita. 
 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
HINDEMITH, Paul. Curso Condensado de Harmonia tradicional. São Paulo: Irmãos Vitale, 1998.  
 
MED, Bohumil. Teoria da Música. 4 ed. Brasília: Musimed, 1996. 
 
SCHOENBERG, Arnold. Harmonia. São Paulo: UNESP, 2001. 
 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BENNET, Roy. Como ler uma partitura. 2 ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2010. 
 
HINDEMITH, Paul. Treinamento elementar para músicos. 4 ed. São Paulo: Ricordi, 1988. 
 
HOLST, Imogen. ABC da música. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 
 
SADIE, Stanley. Dicionário Grove de música: edição concisa.  Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994. 

SCHOENBERG, Arnold. Fundamentos da composição musical. 3 ed. São Paulo: Edusp, 1996. 
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PLANO DE DISCIPLINA 

 
CURSO DISCIPLINA 

Licenciatura em Música História da Música IV 
 

C.H. C. H. SEMANAL TURMA ANO/EXERCÍCIO 
60 3 N/1.332-16.2 2019.2 

 
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 
• Período Imperial 



 
 

 2 

- 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, utilização de metodologias ativas e apreciação musical de obras pertinentes ao 
período estudado. 

 
RECURSOS DIDÁTICOS 

• Sala de aula. 
• Quadro branco. 
• 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 

Os métodos avaliativos serão: 
• Plano de aula (10 pontos) – Data: até 11/11/2019; 
• Aula na escola regular/outros espaços (10 pontos) – Data: até 14/11/2019 (grupo de no 

máximo 3 alunos); 
• Recital com músicas do período estudado (10 pontos) – Data: 03/02/2020; 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BAS, Julio. Tratado de la forma musical. B. Aires: Ricordi, 1958. 

KIEFER, Bruno. Historia da musica brasileira: dos primórdios ao início do séc. XX. Porto alegre: 
Movimento, 1976. 

MARIZ, Vasco. História da música no Brasil. 6 ed. ampl. E atual. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
2005. 

SCHAFER, R. Murray. O ouvido pensante. São Paulo: UNESP, 1991. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BARRAUD, Henry. Para compreender as músicas de hoje. São Paulo: Perspectiva, s. d. 

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

BENNETT, Roy. Forma e estrutura na música. Rio de Janeiro: Zahar, 1988. 

BENNETT, Roy. Instrumentos da orquestra. Rio de Janeiro: Zahar, 1988. 

BENNETT, Roy. Uma breve história da música. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1986. 

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

CANDÉ, Roland de. História universal da música. 2 ed. il. São Paulo: Martins Fontes, 2001. Vol. 
1. 

CANDÉ, Roland de. História universal da música. 2 ed. il. São Paulo: Martins Fontes, 2001. Vol. 
2. 

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

GROUT, Donald J., FARIA, Ana Luísa (Trad) et al. História da música ocidental. 5 ed. Lisboa: 
Gradiva, 2007.  

HOLST, Imogen. ABC da música. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

LATHAM, Alison; SADIE, Stanley. Dicionário grove de música: edição concisa /. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 1994. 

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

TELLES, André., BURROWS, John. Guia ilustrado Zahar de música clássica. 2 ed. São Paulo: 
Zahar, 2007. 

WISNIK, José Miguel. O som e o sentido. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. 
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PLANO DE DISCIPLINA 

 
CURSO DISCIPLINA 

Licenciatura em Música Metodologia Científica 
 

C.H. C. H. SEMANAL TURMA ANO/EXERCÍCIO 
30 1h30 T/1.320-17.2 2019.2 

 
EMENTA 

Leitura analítica. Conhecimento e seus níveis. Documentos, anotações e fichamento. Organização 
do trabalho acadêmico. Normas da ABNT. Relatório e artigo científico. Noções gerais de pesquisa. 

 
OBJETIVOS 

Geral 
Compreender historicamente os fundamentos da construção do conhecimento científico e as 
principais correntes epistemológicas e os marcos históricos que contribuíram para a estruturação da 
ciência e sua materialização por meio da linguagem da pesquisa científica, bem como as 
normatizações que estruturam a divulgação científica. 

Específico 
- Conhecer os fundamentos da construção do conhecimento científico; 

- Construir conceitos básicos para a elaboração da pesquisa científica e suas implicações para o 
mundo acadêmico; 

- Estimular competências quanto a construção do texto científico e suas implicações para o mundo 
acadêmico; 

- Discutir os principais tipos de pesquisa, seus procedimentos, técnicas e instrumentos de coleta de 
dados e análise científica; 

- Apresentar os elementos essenciais que compõem as normas de elaboração de trabalhos 
acadêmicos. 

 
PROGRAMA 

• A importância da Leitura Analítica no Ensino Superior; 

• Ciência, Conhecimentos e seus níveis e Conhecimento Científico;  

• Noções Gerais sobre pesquisa científica; 

• Métodos Científicos; 

• Pesquisa Bibliográfica e resumos (Estado da arte, Fichamentos e Resenha); 

• Normas da ABNT; 

• Organização do trabalho acadêmico (Citações, Referências e trabalhos científicos); 

• Artigos Científicos; 

 
METODOLOGIA 
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As aulas serão por meio de metodologias ativas, com base nos conteúdos a serem ministrados a 
partir de leitura e discussão de textos e com a aplicação de trabalhos individuais e/ou em grupo 
sejam na forma de fichamentos, resumos, resenhas, estudos dirigidos ou seminários. 

 
RECURSOS DIDÁTICOS 

• Sala de aula. 
• Quadro branco. 
• Cadeiras com apoio de braços. 
• Interface multimídia: 

- TV com entradas HDMI e/ou VGA e entrada de áudio P2 ou RCA; 
- Computador portátil e/ou tablet; 
- Bibliografia recomendada no Plano de Curso disponível na biblioteca. 

 

 
INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação será composta por atividades que incluem:  

• Elaboração de resumo (10 pontos);  
• Seminário (10 pontos); 
• Construção de projeto de pesquisa (10 pontos). 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ANDRADE, M.M. Introdução à metodologia do trabalho científico. 10. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas 2000. 

MARCONI, M; LAKATOS, E.M. Metodologia Científica. São Paulo: Atlas, 2000. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Informação e documentação – projeto de 
pesquisa – Apresentação. ABNT BNB 15287:2011. Rio de Janeiro: ABNT, mar. 2011. Válida a partir 
de 17.04.2011. 

______. Informação e documentação - Trabalhos acadêmicos – Apresentação. ABNT NBR 
14724:2011. 3.Ed. Rio de janeiro: ABNT, mar. 2011. Válida a partir de 17.04.2011. 

______. Informação e documentação – Referências – Elaboração. NBR 6023:2002. Rio de Janeiro, 
ABNT, ago, 2002. 

______. Informação e documentação – Citações em documentos – Apresentação. NBR 
10520:2002. Rio de Janeiro, ABNT, ago. 2002. Válida a partir de 29.09.2002. 

______. Informação e documentação – Artigo em publicação periódica cientifica impressa – 
Apresentação. NBR 6022:2003. Rio de Janeiro, ABNT, mai. 2003. Válida a partir de 30.06.2003. 

______. Informação e documentação – Resumo – Apresentação. NBR 6028:2003. Rio de Janeiro, 
ABNT, nov. 2003. Válida a partir de 29.12.2003. FARIA, Nelson. A arte da improvisação: para todos 
os instrumentos /. 3 ed. Rio de Janeiro: Lumiar Ed, 1991. 

 



 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

CURSO DISCIPLINA 
Licenciatura em Música Morfologia e análise musical 1 

 

C.H. C. H. SEMANAL TURMA ANO/EXERCÍCIO 
30 1,5h 1.320-17.2 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; ênfase na análise 
morfológica de peças contrapontísticas nos diversos períodos da história da música. 

 

OBJETIVOS 
Geral 
Compreender os elementos que compõem a morfologia das frases e de pequenas peças musicais 
do período pré-tonalismo e também em estilo contrapontístico livre. 
Específico 

• Compreender os princípios da morfologia e análise musical; 
• Identificar e analisar técnicas de estruturação musical, formas e processos composicionais 

contrapontísticos. 
 

PROGRAMA 
Estruturação musical: 

• Características dos desenhos melódicos em melodias modais; 
• Desenhos cadenciais pré-tonais; 
• Motivos melódicos e rítmicos. 

 
Formas musicais: 

• A repetição como elemento unificador de composições; 
• Canções estróficas pré-tonais. 

 
Polifonia: 

• Características das linhas melódicas em contraponto estrito e livre; 
• Contraponto livre a duas vozes: características das linhas individuais, independência entre 

as linhas, implicações harmônicas e uso de cromatismos; 
 
Apreciação e análise musical: 

• Cantochão; 
• Pés métricos; 
• Canções estróficas medievais e renascentistas; 
• Contrapontos de J. S. Bach e outros compositores polifônicos. 

 

METODOLOGIA 
Aula expositiva e debates em grupos sobre os temas, correlacionando a contextos históricos. 

 

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 através de atividades, estudos dirigidos e prova 
escrita. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BENNET, Roy. Como ler uma partitura. 2 ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2010. 
 
GROUT, Donald J., PALISCA, Claude V. História da música ocidental. 5 ed. Lisboa: Gradiva, 
2007. 
 
SCHOENBERG, Arnold. Fundamentos da composição musical. 3 ed. São Paulo: Edusp, 1996. 
 
SCHOENBERG, Arnold. Harmonia. São Paulo: UNESP, 2001. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BENNETT, Roy. Elementos básicos da música. Rio de Janeiro: J Zahar, 2010. 
 
HINDEMITH, Paul. Treinamento elementar para músicos. 4 ed. São Paulo: Ricordi, 1988. 
 
HOLST, Imogen. ABC da música. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 
 
SADIE, Stanley. Dicionário Grove de música: edição concisa.  Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994. 

 



 
 

PLANO DE DISCIPLINA 
CURSO DISCIPLINA 

Licenciatura em Música Música, Cultura e Sociedade 
 

C.H. C. H. SEMANAL TURMA ANO/EXERCÍCIO 
30 1,5h 1.320-17.2 2019.2 

 
EMENTA 

Estudos dos fatos sonoro-musicais como fatos de cultura e instâncias de produção de grupos sociais, 
pressupondo as abordagens estéticas como indissociáveis de suas relações históricas, culturais e 
sociais. Estudo e reflexão sobre a perspectiva sociocultural da Educação Musical como instrumental 
teórico e metodológico para a perspectiva da aprendizagem e do ensino de música na 
contemporaneidade. 

 
OBJETIVOS 

Geral 
Compreender as relações entre música, cultura e sociedade como parte da produção sócio histórica 
das civilizações e as influências nos processos de educação musical na contemporaneidade. 
Específico 

• Conhecer os conceitos e inter-relações da sociologia, antropologia, musicologia e 
etnomusicologia; 

• Fornecer subsídios para pensar sociologicamente a música, trabalhando com os 
pressupostos teóricos; 

• Correlacionar os conhecimentos com a realidade sociocultural regional e as influências nos 
processos de educação musical desenvolvidos. 

 
PROGRAMA 

• A especificidade da música e das sonoridades como objeto sociológico; 
• Premissas da sociologia da música, antropologia da música, musicologia e etnomusicologia; 
• Música, cultura e experiência; 
• Música, indivíduo e sociedade; 
• Indústria cultural e indústria de massas; 
• Escola, cultura, diversidade e educação musical. 

 
METODOLOGIA 

Aula expositiva e debates em grupo sobre os temas, correlacionando a contextos históricos e 
trajetórias de vida. 

 
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 através de atividades, estudos dirigidos e prova 
escrita. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BLACKING, John. Música, cultura e experiência. Cadernos de Campo, vol.16, n.16, 2007, p. 201- 
218. Disponível em: http://revistas.usp.br/cadernosdecampo/article/view/50064. 
 
CANDÉ, Roland de. História universal da música. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 1 e 2 v. 
 



 
DEL-BEN, Luciana. Modos de pensar a educação musical escolar: uma análise de artigos da 
Revista da ABEM, Intermeio (UFMS), v. 19, n. 37, p. 125-148,jan./jun. 2013. Disponível em:  
http://www.intermeio.ufms.br/ojs/index.php/intermeio/article/view/289/270. 
 
GREEN, L. Pesquisa em sociologia da educação musical. Revista da ABEM. V. 4, n. 4, 1997. 
p.25-35. Disponível em: 
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CURSO DISCIPLINA 

 Licenciatura em Música PIANO 1 

 

 

C.H. C.H. SEMANAL TURMA ANO/EXERCÍCIO 

60 3 1320 2019.2 

 

 

OBJETIVOS 

GERAL: Conhecer e alcançar a proficiência básica no instrumento piano/teclado para que o mesmo seja 

utilizado como auxílio e ferramenta nas práticas educativas musicais. 

 

ESPECÍFICOS: Aprender a realizar acompanhamentos com acordes na mão direita e baixos na mão esquerda. 

Leitura de partituras para teclado e estudo da metodologia dos pentacordes multi-tonais. Praticar a 

performance em grupo. Utilizar o teclado como suporte para o ensino da percepção musical, 

iniciação ao teclado, harmonia e outras matérias relacionadas.  

 

 

 

 

EMENTA 

 

Considerações gerais sobre instrumentos de teclas e suas variadas famílias. Técnicas de postura, execução e 

interpretação. Estudo coletivo, ordenado e progressivo de exercícios e obras para instrumentos de teclas. 

Práticas educativas e didáticas com o uso do piano ou teclado. Prática musical em conjunto. 

 

 

 

  

 

PROGRAMA 

 

• Considerações iniciais, postura 

• Notas musicais no teclado 

• Pentacordes multi-tonais, arpejos e acordes maiores 

• Melodias simples nos pentacorde maiores 

• Pentacordes, arpejos e acordes menores 

• Melodia simples no pentacorde menor 

• Práticas educativas com os pentacordes 

• Acompanhamentos 

    - Acordes no estado fundamental e inversões.  

    - Uso dos baixos 

• Práticas educativas com acompanhamentos 



 

PLANO DE DISCIPLINA 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

• Prática de repertório individual. 

• Prática de repertório em grupo. 

• Práticas educativas com o apoio do instrumento.  

 

 

 

 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

 

• Sala de Piano 

• Vídeos  

• Slides em Power Point 

• Quadro Branco 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

• Avaliações práticas em grupo 

• Avaliações práticas individuais 

• Trabalhos em sala de aula 

• Trabalhos em grupo 

• Apresentação (performance) 
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ADOLFO, Antônio. O livro do músico: harmonia e improvisação para piano, teclados e outros 
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BENNETT, Roy; COSTA, Maria Teresa de Resende. Como ler uma partitura. 2 ed. Rio de Janeiro:Jorge 

Zahar, 2010. 

CHEDIAK, Almir. Dicionário de acordes cifrados: harmonia aplicada à música popular. São Paulo: Irmãos 

Vitale, 2010. 
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CURSO DISCIPLINA 
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EMENTA 
Estudo da harmonia tonal usando acordes invertidos e tétrades do campo harmônico maior/menor, 
além de acordes alterados com função de expansão da dominante, proporcionando uma visão 
histórica e capacitando o aluno para a escrita e análise de encadeamentos a quatro vozes. 

 

OBJETIVOS 
Geral 
Compreender os procedimentos de encadeamentos de melodias e harmonias, de acordo com o 
estilo do período da prática comum do século XVIII e vertentes do século XIX. 
 
Específico 
Compreender e praticar as regras de condução de vozes através da técnica de combinação a quatro 
vozes, identificar a função de acordes, além de analisar estas técnicas em obras pertinentes da 
História da Música. 
 

 

PROGRAMA 
Progressões Diatônicas: 
 

 Tríades diatônicas na primeira e segunda inversão: usos, funções e condução de vozes. 
 Acordes de sétima diatônicos: inversões, usos e condução de vozes. 

 
Expansão tonal: 
 

 Áreas tonais da dominante e subdominante: tônicalizações e ampliação de modelos 
cadenciais; dominante secundário e sensível secundário. 

 Acordes de campo harmônico paralelo: empréstimo maior/menor: usos, funções e condução 
de vozes. 

 Acordes de sexta alterados: Napolitano, Italiano, Francês e Alemão. 
 
Técnicas de composição: frases antecedentes e consequentes, sequência e ampliação. 
 
Análise de repertório. 
 
 

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

 

RECURSOS DIDÁTICOS 
 Sala de aula. 



 

 Quadro branco. 
 Instrumentos musicais melódicos e harmônicos disponíveis. 
 Interface multimídia: 

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

 
 

INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
. Pontualidade  
. Assiduidade  
. Atividades realizadas 
. Serão realizadas DUAS provas escritas a partir dos conteúdos ministrados. 
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