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CURSO: MÚSICA 
Turno: Integral 
 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 
Currículo 

2009 
Unidade curricular 

Apreciação Musical A 
Departamento 

DMUSI 

Período 
Todos 

Carga Horária 
Código CONTAC 

MU257 Teórica 
30 

Prática 
 

Total 
30 

Tipo 
OPT 

Habilitação / Modalidade 
Todas / Licenciatura 

Pré-requisito 
 

Co-requisito 
 

 
EMENTA 

Desenvolvimento da apreciação musical e discussão do seu aspecto pedagógico, a partir da escuta e 
análise de repertório que contemplem mundos musicais variados, abordagens e  interpretações 
diferenciadas.  

OBJETIVOS 
 Desenvolver uma escuta consciente, a partir da análise dos elementos musicais e seu 

significado na construção do discurso musical. 
 Analisar as características estilísticas dos diversos períodos da história da música, através da 

escuta e análise dos principais elementos musicais. 
 Debater sobre interpretações históricas,  interpretação contextualizada e  recriação 

interpretativa. 
 Discutir a utilização da Apreciação Musical como elemento pedagógico auxiliar nos processos 

musicalizadores. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Percepção e identificação dos elementos constituintes da obra musical, como textura, estilo, 
exploração timbrística, forma, instrumental e sua relação com o significado do discurso 
musical. 

 Análise comparativa de abordagens interpretativas diferenciadas. 
 Reflexão sobre o aspecto pedagógico da apreciação musical. 
 Seminários com escuta de gravações, produção de textos de apreciação e relatos orais sobre 

as interpretações ouvidas. 
 Leitura de textos relativos à análise e apreciação musical, e seu aspecto pedagógico. 
 Vídeos e DVDs  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 Resenha de Texto sobre Apreciação. 
 Produção de texto sobre escuta de uma peça. 
 Seminários interativos. 
 Frequência e participação em aula. 
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