
 

 

 

 

 
 

PLANO DE DISCIPLINA/ATIVIDADES REMOTAS  

   

HISTÓRIA DA MÚSICA POPULAR BRASILEIRA 

CÓDIGO:  
DAM 00241 

CURSO/DEPARTAMENTO: 
 

Licenciatura em Música/Departamento de Artes 

CARGA-HORÁRIA: 80 h 
40 horas: aulas síncronas. 
40 horas: aulas assíncronas. 

PRÉ-REQUISITOS: 
Não há. 

CRÉDITOS: 
4 

PROFESSOR:  Me Alexandre de Negreiros Motta VIGÊNCIA/PERÍODO:  

2021/1 
EMENTA 

 

Estudos do desenvolvimento da chamada música popular brasileira – urbana, de natureza autoral/comercial – em 

contextos sócio – culturais, econômicos, políticos, tecnológicos que determinaram a sua fixação e consolidação, a 
partir de fins do século XVIII até meados dos anos de 1940, com o final da Segunda Guerra Mundial. 

 
OBJETIVOS  

 

 Oferecer oportunidade de escuta de repertório musical abrangido pelas unidades programáticas; 

 Examinar os aspectos técnicos das práticas musicais no período abrangido pelas unidades      

programáticas; 

 Incentivar estudos históricos e analíticos relacionados com as unidades programáticas; 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

1. O nascimento da Música Popular Brasileira. 

2. A década de ouro. 

3. No vôo da Asa Branca à Princesinha do Mar. E à corte do Rádio. 

4. Que coisa mais linda, mais cheia de graça! 

5. Eu sou o samba! 

6. Jovens tarde de domingo. 

7. Cantos de resistência. 

8. As muitas musicalidades de um país mestiço. 

 

ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Metodologia de ensino: aulas teóricas, leituras, discussões com seminários e debates. A aula ocorrerá no Google  
Meet e a gravação será disponibilizada para os alunos, posteriormente. Também por meio digital os alunos  
poderão enviar propostas solicitadas ao professor. 

 

AVALIAÇÃO 
 

  • Participação e produtividade.  

  • Participação crítica nos debates e seminários.  



 

 

 

  • Avaliação da produção teórica dos trabalhos.  

  • Avaliação escrita. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR 
 

AlBIN, Ricardo Cravo. O Livro de Ouro da MPB. Rio de Janeiro: Ediouro 2004. 

 
CASTRO, Rui. Tempestade de Ritmos – jazz e música popular no século XX. São PAulo: Cia das Lestras, 2007. 

 

ALBIN,RicardoCravo, Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira. Disponível://www.dicionáriompb.com.br/ 

acesso: 4 de março de 2021. 

 

 


