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COLEGIADO DO CURSO DE MÚSICA

PLANO DE ENSINO
1. IDENTIFICAÇÃO

2. EMENTA
Apreciação contextualizada da música brasileira popular, pontuando os elementos que caracterizam 
tais práticas e as consolidam como importantes referências de repertório na produção musical do 
século vinte. Surgimento e processos de transformação da canção e da música instrumental brasileira.

3. JUSTIFICATIVA
A disciplina História e Apreciação da Música Brasileira Popular contribui para a formação do músico 
que tem interesse em aprofundar os estudos em música popular tanto numa perspectiva analítica 
quando histórico, possibilitando uma leitura crítica sobre a cena musical brasileira e todas as 
transformações que levaram a constituição da cultura musical atual no Brasil.

4. OBJETIVO
Objetivo Geral:
- Apreciar a música brasileira popular compreendendo seu processo sócio cultural de criação e 

produção, distribuição e recepção.
Objetivos específicos:
- Apontar os elementos constituintes dos gêneros e práticas musicais da música instrumental e da 
canção, considerando os aspectos musicais (rítmico, harmônico-melódico, de sonoridade) e poéticos 
(eufonia, significados).

5. PROGRAMA

- Os primórdios da música brasileira popular nos séculos XVIII e XIX.
- A música popular feita na época do surgimento da indústria fonográfica no Brasil. 
- Choro e música popular de câmara. 
- O samba
- O anos 30 e 40 do século XX
- Baião e música nordestina
- Samba-canção e bossa nova. 
- Música engajada, festivais e MPB. 

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA E APRECIAÇÃO DA MÚSICA BRASILEIRA POPULAR

UNIDADE OFERTANTE: IARTE / MÚSICA

CÓDIGO: GMU038 PERÍODO/SÉRIE: 5º LICENCIATURA / 6º 
BACHARELADO

TURMA: M

CARGA HORÁRIA NATUREZA
TEÓRICA: 

45hs
PRÁTICA: TOTAL: 

45hs
OBRIGATÓRIA: ( X) OPTATIVA: ( )

PROFESSOR(A):  Carlos Roberto Ferreira de Menezes Júnior ANO/SEMESTRE: 2021/1 
(Referente à 2020/1)

OBSERVAÇÕES: Turma exclusiva para os alunos do currículo anQgo (antes da reformulação curricular 
implementada em 2018/2) 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA                    
      

- Jovem guarda e canção romântica (de massa). 
- Tropicália, Clube da Esquina, rock e soul no Brasil. 
- Transformações nos meios de produção e distribuição de música: internet, MP3, 
homestudios e a “música independente”.
- Música popular na virada do século XX para o XXI.

6. METODOLOGIA
Aulas remotas síncronas (conforme protocolo de biosegurança da UFU); audições e análises comentadas; 
exercícios individuais e em grupo (de forma remota); leituras e debates dirigidos. Serão u_lizados conforme a 
necessidade e desenvolvimento da disciplina: ferramentas de webconferência, sodwares de editoração de 
par_turas (livre escolha, inclusive os gratuitos), sodwares de gravação e edição de áudio (livre escolha, inclusive 
os gratuitos), sodwares de edição de vídeo (livre escolha, inclusive os gratuitos), sodwares de apresentação de 
Slides (livre escolha, inclusive os gratuitos). O curso terá duração total de 15 semanas previstas na resolução 
25/2020 do CONGRAD. Serão disponibilizados para os alunos os links com todo o material digitalizado 
necessário para a realização do curso. 

a) Carga horária das a_vidades síncronas: 3 horas aulas semanais, nas terças-feiras no período da tarde, das 
14:00 hs às 16:30 hs. A disciplina será hospedada no ambiente Moodle de ensino remoto disponibilizado pela 
UFU. O sodware de webconferência será o Google Meets (1º opção) ou o Mconf (2º opção), o que _ver 
desempenhos melhor com os alunos. 

7. AVALIAÇÃO
• Fichamentos (individuais): 25 pontos

• Trabalho em forma de recital comentado sobre uma canção ou obra instrumental importante para a história 
da música brasileira popular. Apresentação via internet e entrega de trabalho escrito referente à pesquisa 
histórica sobre a peça (em grupos de 3 a 5 integrantes): 25 pontos

• Avaliação final em forma de artigo sobre um tema que tenha relação com o conteúdo trabalho durante a 
disciplina (individual): 50 pontos 
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9. APROVAÇÃO
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