
 

 

PLANO DE ENSINO 

HA185 HISTÓRIA DA MÚSICA: ROMANTISMO  
FICHA N

o
  2 (variável) 
 

Disciplina: História da Música: Romantismo  Código:  HA185 

Natureza:  ( X ) obrigatória   (   ) optativa Semestral ( X )  Anual (    )  Modular (    ) 

Pré-requisito:  Co-requisito:  

Modalidade:   ( X ) Presencial     (    ) EaD        (    ) 20% EaD 

C.H. Semestral Total: 30 

C.H. Anual Total: ---  

C.H. Modular Total: --- 

PD: 30   LB: 00   CP: 00    ES: 00    OR: 00   

C.H. Semanal: 2 

EMENTA (Unidades Didáticas) 

Panorama histórico da música ocidental no período romântico, dando ênfase à audição crítica de obras significa-

tivas e relacionando as produções musicais com as demais manifestações artísticas, sociais, políticas e econômi-

cas da época. 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

O século XIX: romantismo e outras artes; música vocal; classicismo e romantismo; música instrumental; o piano; 

música de câmara; música orquestral; a ópera e o drama musical; a música em França e Itália; Giuseppe Verdi; o 

drama musical alemão; pós-romantismo; nacionalismo; novas correntes musicais na França.  

OBJETIVO GERAL 

O aluno deverá ser capaz de formar um panorama histórico e estético aprofundado acerca da música no período 

romântico.  

OBJETIVO ESPECÍFICO 
Ao final da disciplina, o aluno deverá estar familiarizado com a estética musical romântica em suas ramificações 

e principais tendências, bem como familiarizado com os compositores, obras mais representativas e principais 

questões sócio-político-culturais envolvidas. Uma vez aprofundada, apreciada e discutida esta cena histórica e 

estética, espera-se que o futuro graduado em música possa exercer o senso crítico; inserir-se e atuar de forma 

consciente, autônoma e construtiva no campo da música, tanto no âmbito da educação quanto da produção musi-

cal em suas mais diversas vertentes. 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

A disciplina será desenvolvida mediante aulas expositivo-dialogadas apoiadas por audição de exemplos musicais 

e tendo por base os títulos constantes da bibliografia. O aluno também será solicitado a realizar leituras prévias a 

cada aula, adiantando assuntos a serem discutidos e aprimorando a capacidade de decodificar textos com razoá-

vel grau de profundidade, fazendo despertar o senso crítico e, assim, consolidar o aprendizado. Também será 

solicitado a redigir acerca dos assuntos analisados em aula, exercitando a capacidade de organizar idéias com a 

máxima objetividade, clareza e correção gramatical. Serão utilizados os seguintes recursos: leitura, discussão e 

redação de textos, apreciação de gravações musicais, quadro de giz ou quadro branco e projetor multimídia. Para 

mais orientações verificar o Plano de Ensino Detalhado. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação se dará pela participação nas aulas e pela apresentação de um trabalho em forma de seminário, com 

o respectivo texto impresso. O professor fornecerá antecipadamente as normas, critérios e cronograma para apre-

sentação de trabalhos. Caberá ao professor avaliar os trabalhos conferindo-lhes notas de zero (0) a cem (100), 

podendo ajustar essas notas em casos específicos de modo a avaliar certos alunos mais coerentemente, sendo 

soberano em tais procedimentos. Para mais orientações verificar o Plano de Ensino Detalhado. 

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 TÍTULOS) 

ANDRADE, Mário. Pequena história da música. São Paulo: Martins Fontes, 1980. 

GROUT, Donald. História da música ocidental. Lisboa: Gradiva, 2011. 

VIDEIRA JR., Mário Rodrigues. O romantismo e o belo musical. São Paulo: Unesp, 2006. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (2 TÍTULOS) 

BENNETT, Roy. Uma breve história da música. Rio de Janeiro: Zahar, 1986. 

MEDAGLIA, Júlio. Música impopular. São Paulo: Global, 1988. 

Professor: José Estevam Gava 

Chefe do Departamento de Artes: Prof. Mauricio Dottori 

Legenda: Conforme Res 15/10-CEPE: PD-Padrão  LB-Laboratório  CP-Campo   ES-Estágio   OR-Orientada 
 


