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Ementa
Panorama das práticas e da produção musical do ocidente dos primórdios ao
Classicismo, em seus aspectos técnicos e estéticos, através da audição de obras e de
estudos históricos e analíticos. Estudo do desenvolvimento musical: Grécia, Roma, música
Judaico-Cristã. Idade Média. Renascimento, Barroco, Classicismo Musical.

Objetivo Geral
Contribuir para a ampliação do pensar reflexivo acerca da inerente relação entre o artista, em
sua produção musical, e o ambiente social através de estudo analítico da música e sua
evolução durante o período histórico que vai desde os primórdios das manifestações sonoras
e musicais até o Classicismo.

Objetivos Específicos
- Oportunizar a escuta de repertório musical abrangido pelas unidades programáticas;
- Examinar os aspectos técnicos e estéticos das práticas musicais no período abrangido pelas
unidades programáticas;
- Contribuir para estudos históricos e analíticos relacionados com as unidades programáticas;
- Fomentar a prática de pesquisa relacionada a dados históricos musicais e seus
desdobramentos na produção do artista.

Conteúdo Programático
1. Os primórdios das manifestações sonoras e musicais
2. A música na antiguidade clássica;
3. A música medieval: música sacra e música profana;
4. A música renascentista – o alvor de novas ideias sonoras;
5. A música barroca: ópera, cantata e oratório;
6. A música barroca: música instrumental;
7. O rococó;

8. O classicismo musical – o apuro formal, a organização instrumental, a forma sonata e a
sinfonia.

Metodologia
-Abordagem dos contextos histórico-culturais que embasaram a produção musical dos mais
diferentes compositores relacionando-se às condições econômico-sociais, os discursos
ideológicos, os debates políticos e estéticos e outras formas de expressão artística.
-Exposição e discussão em sala dos temas propostos neste programa.
-Audição e apreciação de exemplos musicais gravados, em áudio e vídeo, que sejam fonte
geradora de observação, análise e discussão.
-Leitura textual complementar relacionada ao conteúdo discutido em aula.
-Seminários de pesquisa contextual e significativa dos estudos desenvolvidos e construídos
em curso.

Avaliação
Considerando os objetivos pretendidos de oportunizar a reflexão e a discussão acerca dos
temas propostos, a avaliação será processual, respeitando as competências desenvolvidas.
Será atribuído grau de 0 (zero) a 10 (dez) em 3 (três) avaliações seqüenciais sendo: a
primeira uma produção textual individual, a segunda uma prova escrita em sala e a terceira
um seminário de pesquisa em grupo.
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