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Planos de Ensino 
 

Disciplina: Educacão musical e cognicão 
Docente: Rosane Cardoso de Araújo 
Carga horária: 15horas  

Ementa: Estudo de processos cognitivos na educação musical: teorias de desenvolvimento 
musical; estudos sobre motivação para prática e aprendizagem da música; criatividade e 
diferentes abordagens para a pesquisa em cognição musical. 

Objetivos: Introduzir o estudo da cognição musical e da pesquisa em cognição musical, por 
meio de abordagens da psicologia cognitiva e da psicologia da música. 

Conteúdos: Teorias de desenvolvimento musical; teorias de motivação para prática e 
aprendizagem musical; teorias e estudos sobre criatividade e música; pesquisa na área da 
cognição musical. 
 
 

Procedimentos metodológicos: 
Leitura de textos; aulas expositivas; atividades práticas. 

Avaliação:  
Formativa: atividades durante as aulas 
Somativa: elaboração do trabalho final da disciplina 

Bibliografia: ILARI, Beatriz (org) Em busca da mente musical. Curitiba: UFPR, 2006; ARAÚJO, 
Rosane C.; RAMOS, Danilo. Estudos sobre motivação e emoção em cognição musical. Curitiba: 
UFPR, 2015; REEVE, J. Motivação e emoção. 4ª edição. Rio de Janeiro: LTC, 2006; 
STEMBERG R. J. Psicologia Cognitiva.5 ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015. 
 
 
 
 

 
Disciplina: Metodologias musicais para ensinar e aprender música com criatividade 
Docente: Enny Parejo 
Carga horária: 30 horas  

  Ementa: Apresentação de princípios filosóficos e metodológicos de algumas propostas 
metodológicas que favorecem a expressão musical criativa e a abertura para experimentações 
que caracterizam o campo da Educação Musical na atualidade. Vivência dos principais 
procedimentos didáticos propostos por tais abordagens com destaque para o processo criativo, 
a improvisação e o repertório tradicional do Brasil.  
 

 
Objetivos:  
– Propiciar espaços para a discussão de uma necessária renovação de paradigmas no 

ensinar/aprender música; 
– Conhecer ideias e procedimentos inovadores para a prática do ensino/aprendizagem de 

música; 
– Vivenciar procedimentos didáticos propostos pelas abordagens metodológicas, em 

especial, os que favoreçam uma relação mais criativa com a música; 
– Abrir espaços para discussões que possam conscientizar os participantes sobre a 

importância da música e da cultura brasileiras para o processo musicalizador. 
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Conteúdos: 
– Prática instrumental Orff: improvisação, ritmo e repertório brasileiro; 
– Contribuições do modelo CLASP de Keith Swanwick para uma Educação Musical mais 

abrangente; 
– Modelos de improvisação de H. J. Koellreutter; 
– Ideias de M. Schafer para a ampliação do campo da educação Musical, a partir da escuta 

dos sons do mundo. 
– Aportes dos projetos de criação musical de J. Paynter. 
– Musicalização para bebês  

 
 
Procedimentos metodológicos: 
– Escuta musical sensível 
– Escuta musical analítica 
– Escuta dos sons do mundo 
– Improvisação 
– Criações sonoras individuais e coletivas 
– Movimento expressivo 
– Prática instrumental em conjunto 
– Rodas de conversa 
– Assistência a vídeos  

 
 
 

Avaliação: Elaboração de relatos reflexivos de aula. Leituras e fichamentos a serem 
enviados por email. 

Bibliografia:  

BARBOSA, Ana Mae. Ensino da arte – memória e história. São Paulo: Perspectiva, 2008. 
BRITO, Teca Alencar de. Koellreutter educador – o humano como objetivo da educação musical. 
São Paulo: Peirópolis, 2001. 
______. Música na Educação Infantil – propostas para a formação integral da criança. São 
Paulo: Peirópolis, 2003. 
______. Hans-Joachim Koellreutter: ideias de mundo, de música, de educação. São Paulo: 
Peirópois; Edusp, 2015. 
FONTERRADA, Marisa. De tramas e fios: um ensaio sobre música e educação. São Paulo: 
UNESP, 2005.  
GELEWSKI, Rolf. Estruturas Sonoras 1. Salvador: Nós Editora, 1973. 
HENTSCHKE, Liane; SOUZA, Jusamara. Avaliação em música: reflexões e práticas. São Paulo: 
Moderna, 2003. 
KOELLREUTTER, H.J. Educação musical no terceiro mundo: função, problemas e 
possibilidades. In: KATER, C. (org.). Educação musical: Cadernos de estudo, nº 1. São Paulo: 
Atravez, 1990, p. 1-8. 
______. O espírito criador e o ensino pré-figurativo. In: KATER, C. (org.). Educação musical: 
Cadernos de estudo, nº 6. São Paulo: Atravez, 1997, p. 53-59. 
______. O ensino da música num mundo modificado. In: KATER, C. (org.). Educação musical: 
Cadernos de estudo, nº 6. São Paulo: Atravez, 1997, p. 37-44. 
______. Educação musical hoje e, quiçá, amanhã. In: LIMA, Sonia A. (org.). Educadores 
musicais de São Paulo: encontro e reflexões. São Paulo: Nacional, 1998. 
MARTINS, Miriam C., PICOSQUE, Gisa e GUERRA, M. Terezinha T. Didática do Ensino de Arte 
– a Língua do Mundo. São Paulo: FTD, 1998. 
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MASCHAT, Verena. Música e dança para desenvolver a expressão criativa da criança. 
Tradução: Ilza Z. Joly. (Texto de trabalho entregue aos participantes, em curso promovido pela 
Associação Orff Brasil.)  
______. Las ideas pedagógicas en el Orff Schulwerk.  (Texto de trabalho entregue aos 
participantes, em curso promovido pela Associação Orff Brasil.) 
MATEIRO, Teresa; ILARI, Beatriz (Org.). Pedagogias em Educação Musical. Curitiba: IBPEX, 
2011. 
______. Pedagogias brasileiras em educação musical. Curitiba: Intersaberes, 2016. 
MORAES, Maria Cândida. O Paradigma Educacional Emergente. Campinas: Papirus, 1997. 
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez, 2002. 
ORFF, Carl.  Orff-Schulwerk Vol. I – VI (alemão) e versões em português, francês, espanhol e 
versão brasileira). Schott´s Sohne. 
PAREJO, Enny. Contribuições do desenvolvimento expressivo musical multimodal para o 
processo de formação do processo e sua prática pedagógica. Dissertação (Mestrado em 
Educação). São Paulo: Pontifícia Universidade Católica, 2001. 
______. Escuta musical – uma estratégia transdisciplinar privilegiada para o Sentipensar. Tese 
(Doutorado em Educação). São Paulo: Pontifícia Universidade Católica, 2008. 
PAYNTER, John. Hear and now -  an introduction to modern music in schools. Londres: 
Universal Edition, 1972.  
______.Sonido y estructura. Madri: Akal, 1999. 
______. Sound and silence – classroom projects icreative music. Londres: Cambridge Universty 
Press, 1975. 
PAREJO Enny. Carl Orff: música numa ilha deserta. Revista No Tom. São Paulo: Editora Som, 
Ano 1 nº 3. 
 

 
Disciplina: Apreciação ativa: do ouvido à ação  
Docente: Marilene Arndt 
Carga horária: 15 horas 

Ementa: Atividades práticas e reflexões sobre a educação do ouvido e da apreciação musical a 
partir da perspectiva da Educação Musical Elementar, segundo Carl Orff e Batia Strauss. 
“Nunca apenas Música, mas Música ligada ao Movimento, à Dança e à Palavra” C. Orff  

Objetivos: 
 Reflexão e compreensão dos principais elementos envolvidos na apreciação musical: 

atenção, percepção, conscientização, transferência. 
 Conceitualização da apreciação musical ativa. 
 Vivência musical de diferentes atividades de apreciação musical ativa. 
 Instrumentalização do educador musical com ferramentas e técnicas que preparem o 

aluno para a apreciação consciente e ativa dos mais variados gêneros musicais. 
 Capacitação para a criação de atividades de apreciação ativa segundo os princípios 

estudados.  
 
 
 
 
 
 
  

 

Conteúdos: 
 A problemática da Apreciação Musical 
 O efeito da música sobre o ser humano 
 Audição passiva X audição ativa 
 A abordagem da Apreciação Ativa 
 Atividades práticas 
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Procedimentos metodológicos: 
 Discussão e reflexão em grupo 
 Apresentação da proposta da Apreciação Ativa 
 Prática: 

o Exploração 
o Vivência 
o Improvisação 
o Cristalização 

Avaliação: 
Apresentação individual ou em grupo: criação de atividades e/ou exercícios segundo a 
metodologia proposta, em que fique evidente a compreensão e a aplicação dos elementos 
discutidos durante o módulo. 

Bibliografia: 
 

BALL, W. Music Moves Me - Active Listening Strategies For The Elementary Classroom. Hal 
Leonard, 2003. 
 
BASTIÃO, Z A. A abordagem AME – Apreciação Musical Expressiva – como elemento 
de mediação entre teoria e prática na formação de professores de música. Disponível em 
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/6866/1/Tese%20Doutorado%20Zuraida.pdf  
 
BURTON, L; HOFFER, C; HUGHES, W. Bowmar’s Adventures in Music Listening. Alfred 
Publishing, 1996 

COPLAND, A. Como Ouvir e Entender Música. Tradução de Luiz Paulo Horta. Rio de Janeiro: 
Artenova, 1974. 
 
FEIERABEND, J. Move It! Expressive Movements with Classical Music [DVD & CD] (2005) 
Gia Publications 
 
FEIERABEND, J. Keeping the Beat! First Steps in Classical Music [CD] Gia Publications 
 
GODAL, T & HOSPITAL, A. 150 Propostas de Atividades Motoras para a Educação Infantil. 
Artmed, Porto Alegre; 2004. 
 
JAQUES-DALCROZE, E. Les études musicales et l’éducation de l’oreille [1898]. Lausanne: 
Fœtisch, 1965. p. 9-12. Edição original de 1920.    Tradução: José Rafael Madureira e Luci 
Banks-Leite. Notas: José Rafael Madureira. Revisão técnica: Leda Maria Farah. Disponível em 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-73072010000100015&script=sci_arttext 

WUITACK, J & PALHEIROS, G B. Audição Musical Activa. Porto: Associação Wuytack de 
Pedagogia Musical, 1995. 
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Disciplina: Tradições musicais locais na educação musical 
 Docentes: Ana Paula Peters  e Beatriz Furlanetto 

Carga horária: 30 
 
Ementa: Considerando o homem como um ser simbólico, discute-se a música como instrumento 
no desenvolvimento da sensibilidade e sociabilidade humanas. Neste sentido, propõe-se uma 
nova escuta das tradições culturais paranaenses, como o boi-de-mamão e as rodas de choro, 
em busca dos múltiplos significados simbólicos que mobilizam o fazer artístico. A abordagem é 
interdisciplinar e abrange as áreas de conhecimento da Música, Educação, História, Geografia, 
Filosofia e Etnomusicologia. 
 

Objetivos:  
- Analisar a música no processo do desenvolvimento humano; 
- Apreender as tradições culturais paranaenses a partir de seus contextos; 
- Perceber os múltiplos significados simbólicos do fazer artístico; 
- Ter contato in loco com algumas tradições culturais e musicais paranaenses; 
- Promover a apreciação das tradições paranaenses em sala de aula. 
 

Conteúdo: 
- A música no desenvolvimento da sensibilidade e sociabilidade humanas. 
- O diálogo entre a Música e outras áreas de conhecimento. 
- Estudo de caso das tradições culturais e musicais paranaenses: Boi-de-mamão. 
- Estudo de caso das tradições culturais e musicais paranaenses: Roda de Choro. 
- O fazer artístico e a construção de símbolos. 
- As tradições culturais paranaenses na sala de aula. 
 

 
Procedimentos metodológicos: 
 
- Aulas expositivas; 
- Apreciação e análise de gravações musicais; 
- Leitura de bibliografia indicada; 
- Realização de debates e seminários; 
- Atividade de campo (a ser realizada em Antonina no último dia de aula, sábado).  
 

Avaliação: 
- Participação em aula (20%), considerando a frequência e o envolvimento nas atividades 
propostas.  
- Resumo de um texto (20%), com até duas páginas digitadas (Fonte: Arial 11, espaço 1,5) a ser 
entregue no último dia de aula. 
- Trabalho escrito (60%), com até cinco páginas digitadas (Fonte: Arial 11, espaço 1,5), que 
relacione os assuntos discutidos e a atividade de campo, a ser entregue, impreterivelmente, 
trinta dias após o término das aulas. 
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Bibliografia: 
BOAVENTURA SANTOS (org.).   Conhecimento prudente para uma vida decente.   São 
Paulo: Cortez, 2006. 
 
BRITO, Teca Alencar de.   Koellreuter educador: o humano como objetivo da educação 
musical.   São Paulo: Peirópolis, 2001. 
 
CASSIRER, Ernst. Ensaio sobre o homem: introdução a uma filosofia da cultura humana. Trad. 
Tomás R. Bueno. São Paulo: Martins Fontes, 1994. 
 
DEL PRIORE, Mary Lucy. Festas e utopias no Brasil Colonial. São Paulo: Brasiliense, 2000. 
 
FURLANETTO, Beatriz H. Paisagem sonora do boi-de-mamão paranaense: a face oculta do 
riso. 212 f. Tese (Doutorado em Geografia). Setor de Setor de Ciências da Terra, Universidade 
Federal do Paraná, Curitiba, 2014.  
 
_____________________. A arte como forma simbólica. Revista Científica/FAP, Curitiba, v. 9, 
2012, p. 36-50. 
 
GINZBURG, Carlo.   Olhos de madeira: nove reflexões sobre a distância.   São Paulo: 
Companhia das Letras, 2001. 
 
KATER, Carlos. Musicantes e o boi brasileiro: uma história com [a] música. São Paulo: Musa, 
2013. 
 
OSTROWER, Fayga.   Acasos e criação artística.   Campinas: Editora da Unicamp, 2013. 
 
PETERS, Ana Paula.   Nas trilhas do choro. Curitiba: Máquina de Escrever, 2016. 
 
SOUZA, Jusamara (org).   Aprender e ensinar música no cotidiano.   Porto Alegre: Sulinas, 
2009. 
 
TINHORÃO, José Ramos.   Os sons dos negros no Brasil: cantos, danças, folguedos: origens.   
São Paulo: Editora 34, 2008. 
 

 
Disciplina: Roda de dança de roda: a Dança Circular como ferramenta na Educação 

Musical Docente: Marilene Arndt 
Carga horária: 15 horas 
Ementa: 
Abordagem didática e metodológica das danças de roda no ensino da música, os conteúdos 
serão vivenciados, acima de tudo, na prática das danças. 

Objetivos: 
 Perceber, vivenciar e discriminar o potencial educativo das danças de roda. 
 Aprendizado de um repertório básico de danças de roda. 

Conteúdos: 
 Danças de roda de diferentes origens étnicas e/ou culturais. 
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Procedimentos metodológicos: 
 Discussão e reflexão em grupo 
 Prática: 

o Exploração 
o Vivência 
o Improvisação 
o Cristalização 

Avaliação:  
 Participação 
 Apresentação individual ou em grupo: criação de coreografias, em que fique evidente a 

compreensão e a aplicação dos elementos discutidos durante o módulo. 

Bibliografia: 
Ostetto, Luciana Esmeralda. "Educadores na roda da dança: formação-transformação." (2006). 
http://cutter.unicamp.br/document/?code=vtls000378102 
 
Ossona, Paulina. A educação pela dança. Vol. 33. Grupo Editorial Summus, 1988. 
 
Barcellos, Janete Teresinha da Silva. "Danças circulares sagradas: pedagogia da presença, do 
ritmo, da escuta e olhar sensíveis." (2012).  
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/61955 
 
Silva, Valéria Carvalho da. "Corporeidade e educação: sinfonia de saberes na educação 
musical." (2008). http://repositorio.ufrn.br:8080/jspui/handle/123456789/14140   
 
de Souza, Maria Eleonora Montenegro, et al. "DANÇAS CIRCULARES NA UFPB." Revista 
Eletrônica Extensão Cidadã 4.2 (2007).  
https://periodicos.ufpb.br/index.php/extensaocidada/article/view/1712/1390 
 
Ostetto, Luciana Esmeralda. "Para encantar, é preciso encantar-se: danças circulares na 
formação de professores." Cad. Cedes 30.80 (2010): 40-55.  
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-32622010000100004  

 
 
Disciplina: Músicas Indígenas e africanas na Educação Musical  
Docente: Magda Dourado Pucci  
Carga horária: 15 
Ementa:Tradições musicais de diferentes grupos indígenas como Kambeba, Krenak, Paiter 
Suruí, Kaingang, Ikolen-Gavião, Xavante, Kaiowá, Maxacali, Huni-Kuin. Gêneros e estilos da 
música tradicional africana (Império Songhai, África Central, países africanos de língua 
portuguesa) e manifestações afro-brasileiras como maracatu, jongo, congadas entre outros.  A 
escuta atenta, a contextualização e a prática musical na formação do professor, com sugestões 
de atividades lúdicas. Principais características da música africana.  Aspectos musicais 
africanos nas manifestações culturais brasileiras, com seus instrumentos, cantos e ritmos, com 
percepção, análise e prática musical.  

 
Objetivos  

• Abordar os principais aspectos da música africana: oralidade, ritmos, cantigas etc. 
• Conhecer aspectos de manifestações afro-brasileiras: Jongo, Samba de Roda, 

Candomblé, do Maracatu, das Congadas entre outras manifestações   
• Compreender o papel da música dentro dos rituais 
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• Compreender ligação entre vida e aspectos espirituais e cotidianos 
• Compreender os mecanismos de transcrição da música indígena  
• Compreender a ligação da música como parte da sociedade. 
• Analisar e compreender arranjos, transformações sobre o repertório indígena.  
• Realizar alguns arranjos sobre temas indígenas realizar oficinas culturais para 

professores das escolas públicas para que multipliquem os conhecimentos sobre 
cultura indígena com seus alunos em diversos âmbitos e disciplinas; 

• Apresentar a diversidade cultural dos povos indígenas e africanos para os 
estudantes, sejam eles crianças, jovens ou adultos; 

• Incentivar a inclusão do conteúdo indigena no currículo escolar, seguindo os 
preceitos da Lei 11.465.   

• Estimular o respeito pelos povos indígenas e africanos vistos, ainda hoje, com 
preconceito; 

• Conscientizar o público da importância da história e das culturas imateriais dos povos 
indígenas brasileiros e africanos e sua musicalidade.  

• Proporcionar uma prática musical para desenvolver capacidade criativa em sala de 
aula como improvisação sobre ritmos e melodias afro-brasileiras; 

Aplicar conceitos de Etnomusicologia na prática musical, estimulando a 
compreensão dos contextos culturais envolventes; 
 
Conteúdos:  

1. Características musicais africanas e indígenas brasileiras 
2. Introdução às manifestações afro-brasileiras (maracatu, jongo, samba de roda, 

candomblé, congadas, capoeira) 
3. História breve sobre o processo de colonização e o modo de vida dos povos indígenas 

que vivem no Brasil com mostra de trechos de vídeos e indicação de textos para leitura.  
4. Definição dos conceitos como povo, etnia, raça, tribo, aldeia, termos usados, sob o ponto 

de vista da Antropologia moderna.  
5. O indígena, o ‘outro’ => aquele que fala outra língua e vive diferente.  
6. A questão da língua e da identidade nos povos das Américas indígenas e na África.  
7. Estética - Grafismo, pintura corporal, cerâmica, objetos rituais, rupestres ligadas ao som. 
8. Relação entre cotidiano, jogos, rituais e música  
9. Recriação e tradição – Diálogos na contemporaneidade 

 
Procedimentos metodológicos: 
Escuta. Prática musical. Contextualização sobre as culturais musicais apresentadas. 
Reflexão sobre diversos temas transversais como a oralidade, o modo de vida dos povos 
indígenas e africanos, a relação entre cotidiano, rituais e música. 
 

 
Disciplina: Regência de grupos vocais 
Docente: Priscilla Battini Prueter 
Carga horária: 15 horas 
Ementa: Atividades práticas de regência coral, tais como: introdução ao gestual (comunicação 
não-verbal), exercícios de técnica vocal, prática de repertório, assim como reflexões teóricas 
sobre técnicas de ensaio coral, escolha de repertório, gestão de pessoas e estudo pessoal do 
regente.  

Objetivos: Introduzir fundamentos da regência coral através de aspectos teóricos, práticos e 
metodológicos que possam auxiliar na organização do trabalho e gestão de competências junto 
aos diversos tipos de grupos corais. 
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Conteúdos: Técnica de ensaio: gestão e otimização do tempo, gestual de regência, técnica 
vocal para coros, escolha de repertório, tipos de coros, liderança e motivação dos grupos, 
estudo do regente e preparação de ensaio.  

Procedimentos metodológicos: Leitura e discussão sobre temas e textos propostos para a 
disciplina; Leitura e prática do repertório escolhido para ser trabalhado em aula; Regência do 
repertório escolhido; Aplicação de técnicas de ensaio/ técnica vocal sobre o repertório 
escolhido; Reflexões sobre gestão de pessoas; Propostas de exercícios sobre estudo pessoal e 
preparação de ensaio.  
 
 
 
 

Avaliação: Avaliação continuada, levando em consideração o engajamento, assiduidade, 
pontualidade do aluno. O crescimento de cada aluno durante o processo será levado em 
conta. Será proposto trabalho escrito como forma de fixação do conteúdo trabalho durante 
o módulo.  

Bibliografia:  
CARMELLO, Eduardo. Gestão da singularidade: Alta performance para equipes e líderes 
diferenciados. São Paulo. Editora Gente, 2003.  
COELHO, Helena Wöhl. Técnica vocal para coros. São Leopoldo, RS: Editora Sinodal, 
1994 
DINVILLE, Claire. A técnica da voz cantada. Rio de Janeiro. Editora Enelivros, 1993 
FIGUEIREDO, Carlos Alberto, LAKSCHEVITZ, Eduardo. Ensaios: Olhares sobre a música 
coral brasileira. Rio de Janeiro: Centro de Estudos de Música Coral, 2006. 
GOMAN, Carol Kinsey. A linguagem corporal dos líderes. Como essa linguagem silenciosa 
pode ajudar – ou prejudicar – o seu modo de liderar. Brasil. Editora Vozes, 2014. 
LEMOV, Doug, WOOLWAY, Erika, YEZZI, Katie. Sem treino não se ganha jogo – O poder da 
prática e as regras para desenvolver talento. Brasil. Editora Da Boa Prosa, 2014 
MARTINEZ, Emanuel – Regência Coral: princípios básicos. Editora Dom Bosco, Curitiba. 2000 
PRUETER, Priscilla Battini. O Ensaio sob a perspectiva da performance musical: 
abordagens metodológicas, planejamento e aplicação de técnicas e estratégias de ensaio 
junto a corais amadores. Dissertação de mestrado. Curitiba: Universidade Federal do 
Paraná, 2010.  
ZANDER, Oscar – Regência coral. Editora Movimento, Porto Alegre. 1979 
 

  
 
Disciplina: Regência de grupos instrumentais 
Docente: Jorge Augusto Scheffer 
Carga horária: 15 
Ementa:  
Nocões teóricas e práticas das técnicas de regência instrumental. Estudos coletivos como 
ferramenta pedagógica nos processos de ensino-aprendizagem. 

Objetivos: 
Aperfeiçoar as estratégias pedagógicas na elaboração e condução do ensaio/aula de um 
determinado grupo instrumental; 
Aprimorar a técnicas básicas para a regência instrumental. 

Conteúdos: 
Ensaios/aula – planejamento e perfil de energia; 
Estudos coletivos; 
Gestual básico da regência instrumental. 
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Procedimentos metodológicos: 
  Aulas expositivas – apresentação das especificidades da regência instrumental; 
  Leitura e discussão de capítulo de livro/artigo; 
  Aulas práticas – os estudos coletivos como estratégia no aperfeiçoamento técnico/musical;  

estudos das técnicas       básicas de regência instrumental. 

Avaliação: 
Será realizada por meio de um trabalho escrito e também pela observação da evolução técnica 
em sala de aula – ambas as avaliações referente ao tema regência instrumental. 

Bibliografia: 
 
BLANNING, Tim. O Triunfo da Música – a ascenção dos compositors, dos músicos e de 
sua arte. Tradução de Ivo Korytowski. São Paulo, SO: Companhia das Letras, 2011. 
 
FRANÇA, Cecília C.; SWANWICK, Keith. Composição, apreciação e performance na 
educação musical. Revista em Pauta. Vol. 13 n. 21 p. 5 - 42. Porto Alegre, dez 2002. 

 
HARNONCOURT, Nikolaus. O Discurso dos Sons – Caminhos para uma nova 
compreensão musical. Tradução de Marcelo Fagerlande. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editor Ltda, 1988. 
 
HAUSWIRTH, Felix. Der Blasorchester Dirigent – Arbeitsheft 1. Adliswil, CH: Music Ruh, 
1.999. 
 
PENNA, Maura. Música (s) e seu Ensino. Porto Alegre, RS: Sulina, 2008. 
 
ROCHA, Ricardo. Regência – uma arte complexa – técnicas e reflexões sobre a 
direção de orquestras e corais. Rio de Janeiro,RJ: Ibis Libris, 2004. 

 
SWANWICK, Keith. Ensinando Música Musicalmente. Tradução de Alda Oliveira e Cristina 
Tourinho. São Paulo, SP: Moderna, 2003. 

 

 
Disciplina: Educação e Psicologia 
Docente: Gabriela Balaguer 
Carga horária: 15 

 Ementa: Contribuições do campo da psicologia escolar; educação inclusiva; temas em  
psicologia social. 

Objetivos: Apresentar o conceito de Educação Inclusiva a partir da problematização do 
processo de exclusão da/na escolarização; Conceituar e discutir estereótipo, preconceito, 
discriminação e estigma; Refletir sobre situações e processos de escolarização de pessoas 
incluídas marginalmente na escola e/ou processos de institucionalização invisível. 

Conteúdos: Inclusão, exclusão, e produção de desigualdades sociais e políticas no campo da 

Educação a partir das contribuições da psicologia escolar; preconceito, estereótipo, estigma e 

discriminação; desigualdade social, de gênero e racial; educação especial. 

Procedimentos metodológicos: Aulas expositivas com esquemas facilitadores da apreensão 

e aprendizado do aluno; Leitura de textos e discussão; vídeos. 
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Avaliação: Produção de trabalhos escritos. 
Bibliografia: 

BERGER, P. & LUCKMANN, T. A construção social da realidade. Petrópolis: Ed. Vozes, 2012. 

BOSI, E. O tempo social da memória. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003. 

Crochík, J. L., Freller, C. C., Lima e Dias, M. A., Feffermann, M., Nascimento, R. B., & Casco, 

R. “ Educação inclusiva: escolha e rejeição entre alunos. Psicologia & Sociedade, 25(1): 174-

184, 2013. 

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Educação inclusiva: experiências profissionais em 

Psicologia. Brasília: Conselho Federal de Psicologia, 2009. 

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA (6ª Região). Psicologia e Diversidade Sexual. 

Conselho Regional de Psicologia: São Paulo, CRP, 2011.                    

HELLER, A. O cotidiano e a história. São Paulo: Paz e Terra, 2004. 

PATTO, M. H. S. A produção do fracasso escolar: histórias de submissão e rebeldia. São 
Paulo: Casa do Psicólogo, 2008. 

______Exercícios de Indignação: escritos de Educação e Psicologia. São Paulo: Casa do 
Psicólogo, 2005.  

______ Mutações do cativeiro: escritos de psicologia e política. São Paulo: Haecker 
editoras/EDUSP, 2000. 

______Psicologia e Ideologia: uma introdução crítica a psicologia escolar. São Paulo: T. A. 
Queiroz, 1984.  

SAVIANI, D. Escola e Democracia. Campinas: Autores associados, 2008. 

______Marxismo e educação: debates contemporâneos. Campinas/SP: Autores Associados, 
2008. 

SCHILLING, F. Educação e Direitos Humanos: percepções sobre a escola justa: resultados de 
uma pesquisa. São Paulo: Cortez, 2014. 

SHUCMAN, L. V. Entre o encardido, o branco e o branquíssimo: raça, hierarquia e poder na 
construção da branquitude paulistana. Tese de doutorado. São Paulo: Universidade de São 
Paulo, 2012. 

______“Sim, nós somos racistas: estudo psicossocial da branquitude paulistana”. In: Psicologia 
e Sociedade, 26 (1), 83-94, 2014. 

SOUZA, B. P Orientação à queixa Escolar. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2007. 

 

 
Disciplina: Seminários de pesquisa em música 
Docente: Alisson Alipio  
Carga horária: 30 
Ementa: Estudo da natureza e desenvolvimento do conhecimento científico. Delimitação do 
objeto de estudo. Formulação do problema de pesquisa. Construção dos referenciais teóricos. 
Análise crítica da produção de conhecimento. 
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Objetivos: Contribuir para a construção do projeto de pesquisa de Especialização em 
Educação Musical; 
Contribuir para a construção de uma visão crítica e para uma avaliação consistente dos modos 
de produção científica e de seus resultados na Área da Música. 

Conteúdos: 
- Natureza e profundidade teórica da produção monográfica; 
- Conhecimento científico & Conhecimento artístico; 
- Método científico: procedimentos básicos do processo de pesquisa; 
- Redação científica: Conceito, finalidade e características. 

Procedimentos metodológicos: Análise e discussão de textos, apresentações, trabalhos 

escritos e projetos de pesquisa. Utilização de ferramentas de pesquisa (biblioteca, base de 

teses e dissertações e revistas científicas online), recurso Audio-visual, com equipamento de 

som, computador e data-show. Softwares de editoração musical (Finale, Sibelius, Encore) e 

Softwares de processamento de texto e dados (Word e Powerpoint). 

Avaliação:  Participação presencial em, no mínimo, 75% das atividades do seminário; 
Avaliação dos trabalhos e discussões realizadas durante as aulas, tendo como critérios a 
compreensão dos procedimentos básicos da pesquisa e a capacidade crítico-reflexiva de 
redação. 

Bibliografia básica: 
BIACHETTI, Lucídio.; MEKSENAS, Paulo. A trama do conhecimento: teoria, método e escrita 
em ciência e pesquisa. Campinas/SP: Papirus, 2008. 
ECO, Umberto. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 2010. 
FREIRE, Vanda Bellard. Horizontes da Pesquisa em Música. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2010. 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Sistemas de Bibliotecas. Série Normas para 
apresentação de documentos científicos:  vol 1-10. Curitiba: Ed. UFPR, 2004. 
 

Demais materiais serão artigos, trabalhos acadêmicos e literaturas específicas da área de 
Educação Musical. 
 

 
Disciplina: Tecnologias educacionais 
Docente: Wellington Tavares dos Santos 
Carga horária: 15 

Ementa: Educação musical e o uso de tecnologias digitais no processo de ensino e 

aprendizagem. Desenvolvimento de procedimentos metodológicos para investigação, seleção e 

análise de jogos e aplicativos voltados à educação musical. Elaboração de orientações didáticas 

para uso de jogos e aplicativos em sala de aula no processo de ensino aprendizagem em 

música.  

Objetivo: Propiciar ao pós-graduando subsídios para pesquisa, avaliação, seleção e 

apropriação prática de alguns recursos tecnológicos digitais (disponíveis na web) que possam 

facilitar e qualificar o processo de ensino e aprendizagem em música 

Conteúdo: Letramento digital  - ferramentas de produtividade em nuvem - pesquisa e 

instalação de jogos e Apps. Educação musical e tecnologia digital: ensino híbrido. Utilização de 



        

 

 

 Universidade Estadual do Paraná 
Campus de Curitiba I - EMBAP 

  
 

 

                                                      

________________________________________________________________________________________________________________ 
Rua Comendador Macedo, 254 – Bairro Centro – Curitiba - Paraná - Brasil - CEP 80.060-030  

Fone (41) 3017-2050 – FAX: (41) 3017-2070 -  www.embap.br 

Jogos digitais e Apps no processo de ensino e aprendizagem em música (elaboração de uma 

proposta didática)  

Procedimentos metodológicos :Propõe-se inicialmente uma dinâmica de letramento digital 

para que os participantes, de modo geral, se familiarizem com alguns dos principais recursos 

digitais que serão utilizados durante o módulo. Os encontros primarão por trabalhos em grupos, 

tendo como principal estratégia a proposta de aprendizagem híbrida, com ênfase no modelo de 

sala de aula invertida. Todos terão a oportunidade de atuar ativamente durante o processo 

pesquisando, explorando e avaliando, tanto os recursos digitais propostos como as 

possibilidades de uso em sala de aula para educação musical.  

Bibliografia: 

BANNELL, Ralph Ings (et all). Educação do século XXI: cognição, tecnologias e 

aprendizagens. Petrópolis, Rio de Janeiro: Editora PUC, 2016.  

KRÜGER, Susana Ester. Educação musical apoiada pelas novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC): pesquisas, práticas e formação de docentes. Revista da 

ABEM, Porto Alegre, V. 14, 75-89, mar. 2006.  

MORAN, José Manuel. A educação que desejamos: novos desafios para chegar lá. 2a ed. 

Campinas, São Paulo: Papirus, 2007.  

PIVA, Junior Dilermano. Sala de aula digital: uma introdução à cultura digital para 

educadores. São Paulo: Saraiva, 2013.  

SANTOS, Welington Tavares dos. Educação musical na escola: propostas didáticas para 

sala de aula. In: KÁCIA, Carol (Org.). A educação nas múltiplas linguagens das artes. 

Curitiba: Appris, 2016. 

 
Disciplina: Educação e percepção musical em práticas coletivas 
Docente: Ronaldo Silva  
Carga horária: 15 
Ementa: Estudo sobre as potencialidades cognitivas do ser humano tendo em vista sua 
capacidade de percepção sensorial (visual e auditiva), reflexão e performance. Pesquisa de 
padrões rítmicos e melódicos característicos da música brasileira e criação de jogos 
vocais/corporais que os agregue, possibilitando o aprendizado musical de forma ampla. 
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Objetivos: 
 Promover a reflexão sobre as potencialidades cognitivas humanas relativas à memória 

musical; 
 Compreender as particularidades da percepção musical, do pensamento musical 

significativo e das diversas formas de exteriorização sonora; 
 Conceituar, identificar e executar padrões rítmicos e melódicos; 
 Analisar os padrões rítmico/melódicos presentes em canções folclóricas brasileiras; 
 Desenvolver jogos musicais que agreguem sons e movimentos corporais baseados nos 

padrões analisados. 

Conteúdos: 
- A memória musical, suas capacidades e limites 
- A percepção visual e a notação musical 
- O pensamento musical significativo – audiação 
- Estratégias para o aprendizado musical – ascendente e descendente 
- As possibilidades de exteriorização sonora por meio da performance vocal/corporal; 
- Conceituação, identificação e execução de padrões rítmicos e melódicos; 
- Análise de padrões rítmicos e melódicos em canções folclóricas brasileiras; 
- Criação de jogos rítmicos/melódicos musicais.  

Procedimentos metodológicos: 
As aulas serão divididas em momentos expositivos/reflexivos e de criações/performances. No 
primeiro caso, os conteúdos propostos serão discutidos mediante a pesquisa prévia de 
literatura sugerida pelos professores. No segundo momento, os professores e alunos irão 
propor jogos musicais que privilegiem a performance vocal/corporal, tendo como 
fundamentação teórica o conteúdo estudado durante a disciplina. 

Avaliação: 
A avaliação seguirá os seguintes critérios:  

(a) Participação nas atividades de aula (expositiva/reflexiva e criação/performance); 
(b) Apresentação artística do material produzido; 
(c) Escrita de um artigo científico sobre os conteúdos e/ou práticas vivenciadas na disciplina. 

 
(a) 3,0 pontos    (b) 7,0 pontos    (c) 7,0 pontos 
Cálculo: a + (b+c/2)=nota final 

Bibliografia: 
 
GORDON, E. E. Teoria da aprendizagem musical: competências, conteúdos e padrões. 
Tradução de Maria de Fátima Albuquerque. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2000. 
 
PAZ, E. A. 500 canções brasileiras. 2. ed. Brasília: MusiMed, 2010. 
 
PINTO, I. C. Fandango do Paraná. Curitiba: Editora UFPR, 1992. 
 
SNYDER, N. Music and memory: an introduction. London: MIT Press, 2000. 
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Disciplina:  Educação e percepção musical em práticas coletivas 
Docente:  Cristiane Hatsue Vital Otutumi 
Carga horária: 15 
Ementa: Estudo de potenciais cognitivos do ser humano tendo em vista sua capacidade de 
percepção sensorial (visual e auditiva), reflexão e performance. Pesquisa de padrões rítmicos e 
melódicos característicos da música brasileira e criação de jogos vocais/corporais que os 
agregue, possibilitando um aprendizado musical de forma ampla. 

Objetivo geral: Trazer fundamentos e práticas em grupo (diferentes públicos) que possam 
contribuir no aprimoramento da avaliação musical, destacando aspectos do registro 
(escuta-escrita) e da performance (voz e corpo). 
 
Objetivos específicos: 
 Interligar saberes de pesquisa e de práticas experienciadas em grupos de aprendizagem 

musical; 
 Levantar aspectos relevantes para avaliação frente aos desafios cotidianos, em especial da 

heterogeneidade de conhecimento dos alunos; 
 Refletir sobre procedimentos de avaliação, destacando a frequência, perfil da 

turma/instituição instrumentos, objetivos. 

Conteúdos: 
- O desenvolvimento da percepção musical nos processos de leitura e escrita: breves 

exemplos de experiências e pesquisa brasileiras. 
- A autorregulação da aprendizagem no processo de ensinar música e as preocupações 

para com as turmas heterogêneas. 
- A percussão corporal e o pensamento corpo – mente: autores, grupos e suas 

metodologias. 
 
Procedimentos metodológicos: 
O módulo será construído com fundamentos teóricos, em sua maioria de pesquisas brasileiras, 
expostos por meio de slides, mas, entrecortado por atividades de reflexão sobre o conteúdo e 
que resultarão em: a) propostas de atividades pela turma; b) propostas de vivências pela 
literatura ou orientação da docente. Pretende-se dar atenção ao processo de avaliação, 
inclusive na realização do módulo. 

Avaliação: 
Trabalho escrito-visual (texto e, se possível, vídeo) de uma atividade musical ligada ao 
ensino de leitura, escrita ou desenvolvimento de performance com grupo de qualquer faixa 
etária – atendendo às normas da ABNT e tendo consentimento dos participantes. 
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Bibliografia: 
 
BANDURA, A.; AZZI, R. G.; POLYDORO, S. Teoria Social Cognitiva: conceitos básicos. Porto 
Alegre: Artmed, 2008. 
CIAVATTA, Lucas. O passo: música e educação. Rio de Janeiro: L. Ciavatta, 2009. Livro-
DVD. 
HENTSCHKE, Liane; SOUZA, Jusamara. Avaliação em música: reflexões e práticas. São 
Paulo: Moderna, 2003. 
MATEIRO, Teresa; ILARI, Beatriz (Org.) Pedagogias brasileiras em educação musical. 
Curitiba: Intersaberes, 2016. 
OTUTUMI, Cristiane Hatsue Vital Otutumi. Caminhos Musicais. Vol. 1 a 5. Livro-CD. Curitiba: 
SEFE, 2014. 
PARNCUTT, R.; MCPHERSON, Gary E. The Science and psychology of music 
performance: creative strategies for teaching and learning. New York: Oxford University Press, 
2002. 
 

  
Disciplina: Construção de instrumentos musicais alternativos 
Docente: Guilherme Gabriel Ballande Romanelli  
Carga horária: 15 

Ementa: Instrumentos musicais alternativos.  Materiais, princípios, processos de produção de 
instrumentos. Organologia. Exemplos sonoros e aplicabilidade de instrumentos musicais 
alternativos na educação musical. 

Objetivos: Conhecer os sistemas de classificação de instrumentos musicais segundo 
Hornbostel e Sachs (1914) e construir instrumentos musicais alternativos com foco para a 
Educação Básica. 

Conteúdos: 
- Classificações de instrumentos musicais Hornbostel e Sachs (1914), Hood (1971) 
- A importância da exploração sonora no desenvolvimento musical 
- O projeto de construção de instrumentos a partir de materiais do cotidiano 
- Construção de instrumentos: aerófonos, idiófonos, membranófonos, cordófonos 
- Execução musical com os instrumentos construído 
- Reflexão sobre questões sonoras e ergonômicas 

Procedimentos metodológicos: 
Explanações teóricas para a introdução aos temas. Exercícios práticos de construção. Práticas 
musicais coletivas. 

Avaliação: Apresentação e defesa de um memorial de construção de instrumento incluindo 
ideias iniciais, processos de construção, dificuldades enfrentadas (estruturais e sonoras), 
manual de utilização (ergonomia e sonoridade), indicação de correspondentes sonoros e visuais 
do instrumento inventado com instrumentos já existentes. 
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Bibliografia: 
• BUGALLO, Rubens P.; GOYENA, Hector L.; RUIZ, Irma. Instrumentos musicales 

etnográficos y folkloricos de la  Argentina. Buenos Aires: Instituto National de 
Musicologia “Carlos Veja”, 1993. 

• CORRÊA, Roberto; MARCHI, Lia; SAENGER, Juliana. Tocadores: homem, terra, 
música e cordas. Curitiba: Olaria, 2002.  

• CREPALDI, César Augusto Crepaldi. A construção e uso de instrumentos musicais 
alternativos no ensino de música. Trabalho de Conclusão de Curso. UFPR, 2006. 

• DELALANDE, François. La musique est um jeu d’enfant. Paris: Buchet/Chastel, 1984. 
• FELIZ, Júlio. Instrumentos sonoros alternativos: manual de construção e sugestões 

de utilização. Campo Grande: Ed. Oeste, 2002. 
• MICHELS, Ulrich. Atlas de música I e II. Madrid: Alianza, 1996. 
• TRANCHEFORT, François-René. Les instruments de musique dans le monde I et II. 

Paris:   Seuil, 1980. 

 
Disciplina: Gestão de projetos  
Docente: Otávio Zucon 
Carga horária: 30 
Ementa:  

A gestão/produção cultural, principalmente a partir da escrita de projetos, é uma forma de 
viabilizar a realização de um sem-número de ideias de caráter artístico, social, cultural e 
educacional. Adquirir conhecimento sobre as formas de acessar essas fontes de recurso é 
tornar exequíveis financeira e administrativamente essas ideias. Assim, este curso buscará 
abordar, em aspectos gerais, as políticas culturais em âmbito municipal, estadual e federal. 
Nessa direção, pretende-se oferecer uma compreensão sobre o funcionamento das estruturas 
do Sistema Nacional de Cultura, desde seus mecanismos de participação social – as 
conferências e os conselhos de cultura – até as possibilidades de fomento/financiamento de 
projetos culturais via editais públicos. Com ênfase na capacitação para o desenvolvimento, 
escrita e formas variadas de financiamento, veremos como operacionalizar tecnicamente a 
inscrição e utilização das plataformas eletrônicas, como o Novo Salic (Governo Federal) e o 
Sisprofice (Curitiba e Estado do Paraná). 

Objetivos: 
- Aquisição de conhecimentos sobre política cultural e leis de incentivo;  
- Capacitar os alunos para o desenvolvimento de projetos culturais;  
- Apreender formas de formatação adequadas ao perfil do mercado artístico-cultural e às 

empresas apoiadoras; 
- Conhecer os mecanismos de financiamento público na área da cultura e suas relações 

possíveis com a educação. 
 
Conteúdos: 
 - Políticas culturais: Sistemas de Cultura, mecanismos de participação social,   
    transversalidade da cultura;  
 - Fomento à cultura: leis de incentivo, editais, fundos públicos; 
 - Gestão de projetos: concepção, planejamento, formatação;  
 - Captação de recursos: marketing cultural,  
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Procedimentos metodológicos: 
- Aulas expositivas;  
- Leitura e debate de textos;  
- Oficina de utilização de plataformas online;  
- Discussão de formatação a partir de projetos já contemplados;   
- Roda de “brainstorming”: debate coletivo de ideias que podem se transformar em projetos. 

Avaliação: 
Participação nos debates. Formatação básica de um projeto para lei de incentivo. 

Bibliografia: 
 

APOSTOLICO, Lyara. Manual de elaboração de projetos sociais e culturais. Fonte: 
www.rodadeprojetos.com.br. Acesso em 20/02/2015. 
 
CALABRE, Lia. Política Cultural no Brasil: um histórico. Coleção Política e Gestão Culturais. 
Salvador: P55 edições, 2013. 
 
CUNHA, Maria Helena. Gestão Cultural.  Salvador: SeCultBA, 2013. 
 
BRASIL. PETROBRAS. Programa Petrobras Cultural. Manual de elaboração de projetos. 
Petrobras Cultural, 2007. 
 
FREIRE, Alberto. Fomento à Cultura. Coleção Política e Gestão Culturais. Salvador: P55 
edições, 2013. 
 
MALAGODI, Maria Eugênia e CESNIK, Fábio. Projetos culturais: elaboração, administração, 
aspectos legais e busca de patrocínio. São Paulo: Escrituras, 2004.  
 
MINISTÉRIO DA CULTURA. Plano Nacional de Cultura. Diretrizes Gerais. 2 ed. ver. atual. 
Brasília, Ministério da Cultura: 2011. 
 
PEIXE, João Roberto. Sistemas de Cultura. Salvador: SeCultBA, 2013. 
 
THIRY-CHERQUES, Hermano Roberto. Projetos culturais: técnicas de modelagem. Rio de 
Janeiro: FGV, 2006. 
 

 
 
Disciplina: Práticas criativas na formação do educador musical  
Docente: Jaira Paiva Perin 
Carga horária: 15 

Ementa: Práticas criativas com som, ritmo e movimento. Perfil do educador face às tendências e 
desafios da educação musical na contemporaneidade.    
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos: Incentivar a produção de ideias para o desenvolvimento da escuta, da compreensão 

e da expressão sonora e musical pro meio de práticas expressivas criativas com som, ritmo, 

música e movimento, integrando fundamentos teóricos com a prática, com vistas ao da 

performance do professor e à aplicação nos diversos espaços de educação musical.  

http://www.rodadeprojetos.com.br/
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Conteúdo: 
- Educacão musical: objetivos, tendências, desafios e perfil do professor. 

 
- Práticas criativas com voz, instrumentos musicais, corpo, bolas,   bambolês, colheres, 

copos, baquetas e materiais sonoros   alternativos. 

- Música corporal    

- Soundpaiting: técnicas básicas    

- Repertório: abordagem pedagógica  

- Música e movimento   na educação 

Procedimentos metodológicos: 

Oficinas e rodas de conversa. Atividades de criação, interpretacão, apreciação e 

contextualização, individuais e em grupos.  

Avaliação: A avaliação do desempenho será realizada em consonância com os objetivos da 

Disciplina, considerando a qualidade da expressão musical, o desempenho e a participação 

efetiva nos diferentes momentos do processo de ensino- aprendizagem. 

Referências 

ALMEIDA, Berenice. Música para crianças – possibilidades para a Educação Infantil e o Ensino 

Fundamental. São Paulo: Melhoramentos, 2014.   ALMEIDA, Maria Berenice de e PUCCI, 

Magda Dourado: Outras terras, outros sons. 3a ed. São Paulo: Callis Editora, 2015.  

 ______. De todos os cantos do mundo. São Paulo: Schwarcz Ltda, 2008.   

 BRITO, Teca Alencar de. Hans-Joachim Koellreutter: ideias de mundo, de música, de 

educacão. São Paulo: Peirópolis; Edusp, 2015.    

 ______ . De roda em roda: brincando e cantando o Brasil. São Paulo: Peirópolis, 2013. 

 ______ . Quantas músicas tem a música? Ou algo estranho no museu. São Paulo: Peirópolis, 

2009. 

  ______ . Musica na educação infantil. São Paulo: Petrópolis, 2003. 

  ______ . Koelreutter educador: o humano como objetivo da educação musical. São Paulo: 

Petrópolis, 2001.    

________  GAINZA, Violeta Hemsy de. La improvisación musical. Buenos Aires: Ricordi, 1986. 
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______. Nuevas perspectivas de la educacion musical. Buenos Aires: Editorial Guadalupe, 1990. 

  ______. La educacion musical frente al futuro. Buenos Aires: Editorial Guadalupe, 1994. 

______. Puentes acia la comunicación musical. Buenos Aires: Editorial Lumen, 1995. 

PAYNTER, John. Sonido y estructura. Madrid: Akal, 2010.   

ROCHA, Carmen Mettig. Sugestões de atividades para aulas de iniciação musical (Método 

Willems). Salvador: IEM, 2007.    

________ . Educação Musical – Método Willems. 3a ed., Salvador: IEM, 2013.    

SCHAFER, R. Murray. El compositor en el aula. Buenos Aires: Ricordi, 1983    

______. Acia una educación sonora. Buenos Aires: Pedagogias Musicales Abiertas, 1992. 

SELF, George. Nuevos sonidos en classe. Buenos Aires: Ricordi Americana, 1967.  

SODRÉ, Lilian Abreu. Música Africana na sala de aula. São Paulo: Duna Dueto: 2010.  

TATIT, Ana e LOUREIRO. Maristela. Desafios Musicais. São Paulo: Melhoramentos, 2014.  

_________ . Brincadeiras cantadas de cá e de lá. São Paulo: Melhoramentos, 2013.  

Apostilas e anotações de cursos e oficinas com: Murray Schafer, Violeta de Gainza, Teca 

Alencar de Brito, Carmen Mettig Rocha, Iramar Rodrigues, Enny Parejo, Fernando Barba, Uurá 

KUhlmann, Oroil Ferré Puntos, Ari Colares, Magda Pucci, Berenice Almeida, Babriel Levy, Lilian 

Abreu Sodré, Anita Gritsch, Chefa Alonso e outros. 

 
Disciplina:  Educacão musical numa perspectiva pedagógica e artística 
Docente: Carmen Mettig Rocha  
Carga horária: 15 

 Ementa: Educação musical no desenvolvimento geral da criança. Princípios norteadores para 
uma educação musical global. Relação música/ser humano. Atividades lúdico pedagógicas para 
a sala de aula: cultura auditiva; desenvolvimento do sentido rítmico; leitura por relatividade; os 
nomes das notas musicais; os valores métricos; canções pedagógicas; o trabalho corporal;  
vocabulário musical. 

Objetivos:  
- Incentivar o trabalho musical através de atividades lúdico-pedagógicas 
- Despertar e exercitar a criatividade  
- Vivenciar dinâmicas para as aula de música e apresentar e discutir os procedimentos 

e recursos para a sua realização. 
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Conteúdos:  
Princípios norteadores e fundamentação teórica-prática para uma educação musical global. 
Exercícios auditivos, jogos rítmicos, o trabalho corporal e canções com diferentes objetivos 
pedagógicos. A cultura auditiva. O desenvolvimento do sentido rítmico. Os nomes das notas. 
Vocabulário musical básico.  

Procedimentos metodológicos: 
 Aulas práticas. 

Avaliação: Participação ativa e criativa do grupo. 

 
Bibliografia: 
 Willems, Edgar. La Preparation musical de los mas pequenos. Eudeba Editorial 
Universitária de Buenos Aires. Willems, Edgar. Bases Psicologicas da Educação Musical. 
Carnets Pedagogiques, Lyon France. Mettig Rocha, Carmen. Educação Musical Willems 
(Minha Experiencîa Pessoal). Publicação Independente. Wuytack, Jos. Canções de Mimar 
(Associação Wuytack de Pedagogia Musical). Mettig Rocha, Carmen. Textos Rítmicos I e II. 
Brincadeiras Musicais. Canções para Criança Cantar. Publicações Independentes. 

 
Disciplina: Educação musical e deficiência visual 
Docente: Adriano Chaves Giesteira 
Carga horária: 15horas  

Ementa:  

Transcrição de partituras convencionais através do sistema braille. Reflexões sobre o processo 
de ensino e aprendizagem da escrita musical em braille. O uso no software musibraille. Estrutura 
do sistema braille. O uso da TICs no processo de ensino e aprendizagem. A inclusão da pessoa 
com deficiência visual. 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  
GERAL  
Apropriar-se dos procedimentos básicos para a transcrição de partituras ao sistema braille. 
ESPECÍFICOS 
Descrever o processo histórico de surgimento do sistema braille e da musicografia braille; 
Compreender o funcionamento do sistema de escrita musical em braille. 
Transcrever partituras em uma ou duas vozes simultâneas. 
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Conteúdos: 
- Terminologias sobre deficiência na era da inclusão 
- Características da deficiência visual 
- Uso do software Musibralle para transcrição de partituras 
- Relações entre o sistema braille e a musicografia braille 
- Uso dos seguintes símbolos em braille 
- Figuras e pausas (colcheia, semínima, mínima e semicolcheia) 

o Sinais de oitava 
o Claves 
o Alterações (Sustenido, bemol e bequadro) 
o Armadura de clave e indicações de compasso 
o Grupos rítmicos 
o Intervalos 
o Ligaduras 
o Barra de compasso e repetições 
o Dedilhado 
o Em acorde (duas e três vozes) 
o Barra de compasso e repetições 
o Dedilhado 
o Cifras 
o Símbolo de palavra e introdução de texto 

 

Procedimentos metodológicos: 
Aula expositiva dialógica com apoio audiovisual.  
Leituras individuais e grupos de discussão. 
Transcrição de partituras e resolução de exercícios com o uso do software Musibraille. 

Avaliação:  
O processo de avaliação se dará por meio da realização de transcrições de partituras e 
exercícios, assim como através de resumos, resenhas e apresentação de trabalhos. 
 
PRAZO PARA ENTREGA DAS ATIVIDADES 
 
As atividades não apresentadas no prazo estabelecido poderão ser entregues com um prazo 
máximo de 7 (sete) dias de atraso. No entanto, será considerado apenas 70% (setenta por 
cento) do valor máximo da nota.  

Bibliografia: Básica 
 
ALLER PÉREZ. J. Manual simplificado de musicografía Braille: versión para usuarios no 
ciegos. Madrid: Organización Nacional de Ciegos Españoles, 2001. 
 
DE GARMO, M.T. Introduction to Braille Music Transcriprion (2a.ed.).  Washington, DC: The 
Library of congress, 2005. 
 
KROLICK, B. (Comp.) Novo manual internacional de musicografia braille. Brasília: Ministério 
da Educação, Secretaria de Educação Especial, 2004. 
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Bibliografia: Complementar  
 
BERTEVELLI, I. C. D. La educación musical de personas con deficiencia visual y la musicografía 
Braille: de la musicalización a la lectura y la escritura de la partitura en Braille. In: Reunión de la 
Sociedad Argentina para as Ciencias Cognitivas de la Música (9), 2010. Buenos Aires. 
Anais…Buenos Aires: SACCoM, 2010 p. 58-64. 
 
BONILHA, F. F. G. Do toque ao som: O ensino da musicografia Braille como um caminho 
para a educação musical inclusiva. 280f.  Tese (Doutorado em música). Universidade 
Estadual de Campinas. São Paulo, 2010. 
 
BRASIL. Decreto de lei n° 7.611.de 17 de Novembro de 201. Dispõe sobre a educação 
especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências. Brasília, DF:  
 
BRASIL. Viver sem limites. Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Brasília: 
2011. Disponível em: www.pessoacomdeficiencia.gov.br 
 
GIESTEIRA, A. C. Escritura musical para invidentes: Louis Braille y la música. Revista música y 
educación, España, vº.85, nº1, p.48-62, 2011. 
 
GIESTEIRA, A. C., GODALL, P.. Recursos tecnológicos aplicados a lectura y transcripción 
musical en Braille. Revista electrónica de LEEME. Lista Europea Electrónica de Música en la 
Educación,  España, vº 30, nº1, p.43-59, 2012. 
 
GIESTEIRA, A. C. La enseñanza de la música para personas con discapacidad visual: 
elaboración y evaluación de un método de guitarra. 214f. Tese (Doutorado em música. 
Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 2013.  
 
GIESTEIRA, Adriano Chaves; GODALL, Pere; ZATTERA, Vilson. La enseñanza de la 
Musicografía Braille: consideraciones sobre la importancia de la escritura musical en Braille y la 
transcripción de materiales didácticos. Revista da ABEM, v. 23, n. 34, 2015. 
 
 

 
Disciplina: A diversidade musical do mundo na escola 
Docente: Magda Dourado Pucci  
Carga horária: 15 

 
Ementa: As músicas de outras culturas do mundo como porta de entrada para ampliar o 
universe sonoro e estimular o respeito e o convívio entre diferentes formas de pensar. Educação 
musical multicultural. O corpo e a voz moldados pela cultura. Funções das músicas em 
diferentes contextos (cantos de trabalho, brincadeiras, cantiga de ninar, rezas). Ritos e mitos 
que se entrelaçam com canções. Conexão entre Informação e tradição. Revisão do conceito de 
folclore. Música como forma de conhecimento. Diferenças e similaridades entre os elementos 
musicais conhecidos e os que se quer conhecer.  
 
Objetivos: Estimular o conhecimento dos códigos musicais diferenciadas entre os participantes, 
buscando uma interação com o corpo, voz e instrumento. Desenvolver o interesse pela pesquisa 
musical e pelos critérios para a escolha de repertório. Aguçar o processo da escuta, através de 
vídeos de diferentes manifestações musicais do mundo. Refletir sobre a recriação e a prática do 
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arranjo sobre temas tradicionais de diferentes lugares do mundo. 
Praticar arranjos musicais conforme a formação musical do grupo. 

 
Conteúdos: 

- O corpo e a voz moldados pela cultura 
- Funções das músicas em diferentes contextos (cantos de trabalho, brincadeiras, cantiga   

de  ninar, rezas) 
- Ritos e mitos que se entrelaçam com canções 
- Conexão entre Informação e tradição 
- Revisão do conceito de folclore  
- Música como forma de conhecimento 
- Percepção e prática - ouvindo e praticando 
- As línguas e as músicas do mundo 
- As Áfricas musicais – línguas, etnias e polirritmias  
- As conexões entre Japão o mundo indígena  
- Orientes Musicais 
- Sons do Mediterrâneo - o que une e o que separa 
- Brincando com sons de aldeias, cidades e palácios 
- A Índia - ragas e talas  
- Modos e timbres da China  
- Bálcãs e a tradição cigana 

 

 
Procedimentos metodológicos: Audição comentada. Análise. Prática musical: recriação em 
outro contexto, arranjos. Performance.  
 
Avaliação: Trabalho teórico e apresentação musical (um arranjo com performance ou gravação) 
 
 
 
 
 
 

Trabalho teórico e apresentação musical (um arranjo com performance ou gravaçã 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bibliografia: 
ALMEIDA, Berenice, PUCCI, Magda. Outras terras outros sons. São Paulo: Callis, 2015 
ALMEIDA, Berenice, PUCCI, Magda. As músicas do mundo.  
BRITO, Teca Alencar de. Koellreuter: Ideias de mundo, de música e de educação. São Paulo: 
Peirópolis, 2015 
BRITO, Teca Alencar de. KOELLREUTTER EDUCADOR: O HUMANO COMO OBJETIVO DA 
EDUCAÇÃO MUSICAL, São Paulo: Peirópolis, 2011 
CANEN, Ana. Currículo e multiculturalismo: reflexões a partir de pesquisas realizadas. In: 
CAMPELL, Patricia Shehan. Songs in their heads. New York, Oxford, 2010. 
CAMPELL, Patricia Shehan. Teaching Musica Globally – Experiencing Music, Expressing 
Culture. New York, Oxford University Press, 2004.  
CONGRESSO DE EDUCAÇÃO MUSICAL DO ISME. “Educação musical e etnomusicologia: 
uma relação (geralmente) harmoniosa”. Conferência. Disponível em: 
<http://www.isme.org/2010/keynote.html>. Acesso em: 01/10/2012. 
GREEN, Lucy. Learning, Teaching and Musical Identity – Voices Across Cultures. Bloomington; 
Indiana University Press, 2011 
DEKANEY, Elisa Macedo, CUNNINGHAM, Debora Alane. Travel on and on. Interdisciplinary 
Lessons on the Music of the World Cultures. Plymouth, MENC; The National association for 
Music Education, 2011. 
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FERNANDES, José Nunes. Globalização e sociedade pluricultural: recursos e usos do 
multiculturalismo e do interculturalismo na educação musical. In: ENCONTRO ANUAL DA 
ANPPOM, XI, 1998, Campinas. Anais... Campinas: ANPPOM, 1998. p. 36-42. 
QUEIROZ, Ruben Caixeta de, TUGNY, Rosângela (org.). Músicas Africanas e Indígenas no 
Brasil. Belo 
Horizonte: UFMG, 2006. 
NETL, Bruno. Educação Musical e Etnomusicologia: Uma Relação (Geralmente) harmoniosa 
Universidade de Brasília;  Departamento de Música Etnografia das Práticas Musicais Regionais 
in: Congresso De Educação Musical ISME2012 
JORDÃO, ALLUCI, MOLINA, MIRITELLO. Música na Escola. São Paulo: Petrobras, 2012. 
www.amusicanaescola.com.br  
LAZZARIN, Luís Fernando. A dimensão multicultural da nova filosofia da educação musical. 
Revista da ABEM, Porto Alegre, v. 14, p. 125-131, mar. 2006 
OMOLO-ONGATI, Rose A. Prospects and Challenges of Teaching and Learning Musics of the 
World’s Cultures: An African Perspective. Revista da ABEM, Porto Alegre, v. 21, p. 7-14, mar. 
2009. 
PINTO, Tiago de Oliveira. Som e música. Questões de uma antropologia sonora. Rev. Antropol.,  
São Paulo ,  v. 44, n. 1, p. 222-286,    2001 .   Available from 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
77012001000100007&lng=en&nrm=iso 
PUCCI, Magda. O Repertório multicultural do Mawaca em sala de aula  - Soran Bushi – canção 
dos pescadores de Hokkaido in: Música na Educação Básica vol.5, nº5 Londrina: ABEM, 2013 
ISSN 2175-3172 p.62-77 
SLOBIN, Mark. Folk Music – a very short introduction. New York, Oxford University Press, 2011 
VILELA, Caio. BUSCH, Ana. Um mundo de crianças. São Paulo, Panda Books, 2007 
WADE, Thinking Musically - Experiencing Music, Expressing Culture New York, Oxford 
University Press, 2004 

 
Disciplina: Ritmos brasileiros 
Docente: Marcos Vinicius Lacerda Schettini 
Carga horária: 15 

 
 
 

Ementa 
O módulo aborda os principais  ritmos  populares  brasileiros  a partir  das manifestações 
 populares existentes no Brasil. Apresenta a família dos instrumentos de percussão peculiares 
aos ritmos  e introduz  o aluno  no estudo das técnicas básicas de   execução destes 
 instrumentos, demonstrando padrões rítmicos essenciais  na execução  dos diferentes gêneros 
da  música popular brasileira.  Com ênfase nos ritmos de matriz africana, o módulo mapeia  e 
identifica as principais manifestações regionais que,  através da  percussão,  transmitem a 
diversidade da cultura popular brasileira. 
 

Objetivos 
1) Reconhecer o universo rítmico brasileiro a partir dos gêneros musicais e  das manifestações 
populares; 
2) Identificar  a família dos instrumentos de percussão típicos do universo musical brasileiro; 
3) Introdução as técnicas básicas  de execução destes instrumentos; 
4) Conhecer as estruturas rítmicas característica; 
5) Disponibilizar ferramentas para o ensino coletivo dos ritmos e  instrumentos da percussão 
brasileira; 
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Conteúdo 
- Breve histórico da percussão 
- Fundamentos do Ritmo 
- A percussão no Brasil 
- Ritmos Brasileiros 
- Percussão corporal 
- Introdução às técnicas dos instrumentos de percussão 
- Prática em conjunto; 

 

Procedimentos metodológicos 
Aulas expositivas, seminários práticos, discussão estimulada,  data show, apreciação musical e 
performance musical em sala;  
 

Avaliação 
Participação em sala de aula e apresentação de seminário em grupo;  

 

Bibliografia 
BOLÃO, Oscar. Batuque é um Privilégio. Rio de Janeiro: Editora Lumiar, 2003. 
ROCHA, Eder "O". Zabumba Moderno Volume I , Nordeste. Recife: Editora Eggmonde, 2004.  
SACHS, Curts. The history of musician instrumentos. Editora: W.W. Norton & Company, 1940.  
LACERDA, Vina. Pandeirada Brasileira. Curitiba: Edição do Autor, 2007. 
_____________. Pandeirada Brasileira Pocket Editon. Curitiba: Edição do Autor, 2010. 
_____________. Instrumentos e Ritmos Brasileiros Vol. I . Curitiba: Edição do Autor, 2014. 
_____________. Instrumentos e Ritmos Brasileiros Vol. II. Curitiba: Edição do Autor, 2016. 
BLADES, James. Percussion Instruments and their history. The Bold Strummer Ltda. 1970. 
SANTOS, Climério de Oliveira. Forró: a codificação de Luiz Gonzaga. 1ed. Recife: Cepe, 2013.  
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Disciplina: Educacão Musical Inclusiva 
Docente: Lisbeth Soares 
Carga horária: 15horas  
Ementa: Histórico da Educação Especial. Políticas públicas da Educação Especial e da 
Educação Musical. Princípios da Educação Inclusiva e da Educação Musical. Definição de 
deficiência (intelectual, auditiva, visual e física) e de suas características básicas. O educador 
musical hoje e o atendimento à diversidade. Acessibilidade e adaptações pedagógicas.  

Objetivos: Compreender os princípios da Educação Inclusiva e suas implicações para a 
Educação Musical. Refletir sobre os ideais de uma sociedade para todos, a partir do referencial 
teórico que fundamenta as pesquisas e produções voltadas para a inclusão. Refletir sobre as 
condutas docentes diante de alunos com necessidades especiais.  
  
Conteúdos: Breve histórico da Educação Especial: processos de exclusão e inclusão.  
Definição das deficiências e de suas características básicas. Educação Musical Ativa e o 
trabalho com pessoas com deficiência. Adaptações e adequações de atividades, materiais e 
procedimentos.  
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Procedimentos metodológicos: Aulas expositivas, com utilização de vídeos e demais 
recursos materiais para explanação do conteúdo. Discussões em grupos a partir da 
apresentação de situações escolares e de textos selecionados. Realização de atividades 
pedagógico-musicais.  

Avaliação: Serão considerados os seguintes critérios: participação dos alunos nas aulas – 
atividades práticas, discussões de texto; apresentação de texto individual, com base nos 
conteúdos desenvolvidos e na bibliografia apresentada; pontualidade e assiduidade. 
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