
 

DEPARTAMENTO DE ARTES  
CURSO: LICENCIATURA EM MÚSICA 

DARTES  

2021/1 

PLANO DE DISCIPLINA PARA 
ATIVIDADES REMOTAS:  

 DISCIPLINA: HISTÓRIA DA MÚSICA I 

CÓDIGO: 00205 

CARGA HORÁRIA:80 horas 
 

CARGA HORÁRIA 
AULAS SÍNCRONAS: 60 

CARGA HORÁRIA 
AULAS ASSÍNCRONAS: 
40 horas. 
 

 

PRÉ-REQUISITOS: Não há.  CRÉDITOS: 04 

PROFESSOR: Me Alexandre de Negreiros Motta  VIGÊNCIA/PERÍODO: 
fevereiro a maio 2021. 

EMENTA:  
Visão panorâmica das práticas e produção musical do ocidente dos primórdios ao 
barroco, em seus aspectos técnicos e estéticos, através da audição de obras e estudos 
históricos e analíticos. 

OBJETIVOS: 
  
Geral:  

 

- 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. 
  

Específicos:  

  
- Compreender o contexto histórico e as contribuições e heranças grego/judaica no 

surgimento e estabelecimento do sistema musical ocidental;   
- Identificar elementos rítmicos, melódicos e harmônicos do período medieval ao 
barroco. 
- Conhecer os principais compositores e suas principais obras; 



- Entender como as pesquisas históricas contribuem para a reconstrução e 
performance de obras musicais a partir de fontes como, manuscritos, textos antigos 
e imagens iconográficas. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

 Introdução à Música Antiga/Medieval e apresentação da linha do tempo (600    

dc a1365 dc), com eventos significativos do período medieval. 

 A herança grego/judaica: audição de obras reconstruídas. 

 A influência da igreja no surgimento da música ocidental. 

 O cantochão. 

 Micrologus de Guido D`Arezzo. 

 Hildegarda de Bingen – Ordom Virtutum; 

 Leonin e a Escola de Notre – Dame; 

  Adam de la Halle; 

 Guillaume de Machaut; 

 Introdução à música renascentista e apresentação da linha do tempo (1400 a 

1600) com eventos significativos do período da renascença. 

 Guillaume Dufay; 

 Josquin Desprez; 

 Thomas Tallis; 

 Govanni da Palestrina; 

 Great Service – William Bird; 

 Thomas Weelkes; 

 Jonh Downland; 

 

 

 

 



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:  

 

Collison, Steve. O Livro da Música Clássica. Rio de Janeiro: Globo Livros, 1a 

edição, 2019. 

GROUT, Donald J. & PALISCA, Claude. História da Música Ocidental. Lisboa: 

Gradiva, 1994.  

SADIE, Stanley (ed.). Dicionário Grove de Música: edição concisa. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar Ed.,  

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

 

FABBIAN, Dorottya. 1.000 yearsof classic music: the life and times of the 

great composers. Austrália: Mi llenium House Pty, 2010. 

SADIE, Stanley (ed.). Dicionário Grove de Música. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Ed.1994.  

 


