
 
 

 
 

 

 

PLANO DE DISCIPLINA: 

  

 História da Música Popular Brasileira 

CÓDIGO:  

  

DAM 00241 

DEPARTAMENTO/CURSO:  

DARTES/LICENCIATURA EM MÚSICA 

CARGA HORÁRIA: 

80h  

PRÉ-REQUISITOS:  

NÃO HÁ 

CRÉDITOS:  

4 

PROFESSOR(A):   

   Me. Alexandre de Negreiros Motta 

VIGÊNCIA: 2020/2 

PERÍODO: 2021/2 

 

   OBS: A disciplina será oferecida em Ensino Remoto Emergencial. 

  EMENTA:  
   

 Estudos do desenvolvimento da chamada música popular brasileira – urbana, de natureza 

autoral/comercial – em contextos sócios – culturais, econômicos, políticos, tecnológicos que 

determinaram sua consolidação, a partir de fins do século XVIII até meados dos anos de 1940, 

com o fim da Segunda Guerra Musical. 

 OBJETIVOS: 

 

 1 – Demonstrar as influências musicais de diferentes etnias na formação da Música Popular 

Brasileira; 

 

 2 – Identificar as principais características rítmicas, melódicas e harmônicas que consolidaram 

a Música Popular Brasileira; 

 

 3 – Discutir os aspectos sócio – econômicos, culturais e políticos que influenciaram a Música 

Popular Brasileira; 

 

 4 – Promover a escuta e apreciação de obras musicais da Música Popular Brasileira;  
 
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  
 

-  Os primórdios: descobrimento do Brasil e a chegada dos portugueses e a catequização 

através da música dos grupos ameríndios no território brasileiro pelos jesuítas; 

 

- A chegada da música africana ao Brasil, a partir dos escravos e as relações musicais entre 

índios, negros e europeus; 

 

- Os primeiros personagens: Gregório de Matos e Caldas Barbosa; 

 

- A Modinha e o Lundu – o surgimento da música popular brasileira; 

 



  - As estrelas pioneiras da MPB; 

 

 -  O início do século XX – primeiros registros sonoros e a propagação da música – urbana; 

 

  - As origens dos gêneros musicais brasileiros: choro, maxixe, marchinhas carnavalescas e o 

samba; 

   

  - Principais personagens da MPB no início do século XX; 

 

  - A década de ouro - ‘Era do Rádio’. A massificação da MPB; 

 

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; 
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