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CURSO: Licenciatura em Música 
Turno: Integral 
 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 
Currículo 

2009 
Unidade curricular 

Oficina de Repertório Histórico Mineiro 
Departamento 

DMUSI 

Período 
 

Carga Horária 
Código CONTAC 

MU480 Teórica 
 

Prática 
 

Total 
 

Tipo 
OPT 

Habilitação / Modalidade 
Todas / Licenciatura 

Pré-requisito 
 

Co-requisito 
 

 
EMENTA 

 
Desenvolvimento de competências para a interpretação de repertório de obras musicais produzidas em Minas 
Gerais nos séculos XVIII e XIX. 
 

OBJETIVOS 
 
Desenvolver conhecimentos e habilidades técnicas necessárias para execução proficiente de obras escritas para 
diferentes formações vocais, instrumentais e sua combinação. 
Desenvolver capacidade de mobilizar e contextualizar conhecimentos históricos, estéticos, psicológicos e 
filosóficos para desenvolver pensamento crítico musical, para subsidiar decisões em interpretação, escolha de 
repertório, etc. 
Desenvolver a habilidade de se expressar musical e intuitivamente através do instrumento e do canto, 
desenvolvendo o discurso simbólico em música, baseado em senso estético pessoal e coletivo;  
Desenvolver e exercitar as competências para mobilizar habilidades, conhecimentos, atitudes e comportamentos 
para a performance do repertório proposto. 
 
Metodologia 
 
Aula coletiva semanal abordando os seguintes aspectos para cada parte do conteúdo: 
 
Estudos sobre aspectos da história da música em Minas Gerais, seus principais compositores, diferentes 
sociedades e valores culturais, cenário econômico e político de cada fase e o papel da igreja católica no cenário 
musical e social nos séculos XVIII e XIX. 
 
Leitura crítica de textos que tratam a produção musical mineira dentro da musicologia brasileira. Conceitos, 
fundamentos e metodologias praticadas desde a década de 1940 até os dias atuais. 
 
Estudo sobre fontes manuscritas e impressas, o processo construtivo da edição musical e seus efeitos na prática 
musical. 
 
Repertório: proporcionar ao aluno o entendimento de diferentes estilo de época e suas práticas de execução 
musical, segue alguns exemplos de recursos auxiliares que servem de suporte para este aprendizado: 
 
- Solicitar ao aluno que faça análises das obras musicais que constam no plano de curso do semestre letivo. As 
análises devem ser feitas respeitando o nível de entendimento musical do aluno. O objetivo é que o aluno se 
familiarize com as obras através do entendimento de seus elementos de composição e possa transpor o 
conhecimento adquirido para sua interpretação. 
 
- Disponibilizar ao aluno gravações das obras em estudo com o objetivo de promover um aprendizado através da 
escuta musical. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Repertório: 
 
OLIVEIRA, Manoel Dias – Domine Jesu, Stabat Mater, Cujos animam, Laudate Dominum e Missa abreviada. 
 
ROCHA, Francisco Gomes da – Invitatorium 
 
LOBO DE MESQUITA, José Joaquim Emerico – Hinos ao Cristo Rei, Salve Regina ou outra peça de mesma 
dificuldade técnica e interpretativa. 
 
XAVIER, José Maria – Missa nº 5 e Matinas de Natal 
 
ANÔNIMO – Lundus, modinhas e quadrilhas. 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

 5 pontos distribuídos em  2 avaliações práticas (performances),  
             2,0  pontos para uma avaliação de meio de semestre  
             3,0  pontos para avaliação de final de semestre  
  5 pontos para a avaliação do processo de aprendizagem e desenvolvimento das competências 

realizadas ao longo do semestre letivo (aproveitamento semestral) 
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