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EMENTA:  

Definições de música e sua relação com as competências profissionais do ator/professor de artes cênicas. 
Percepção das práticas musicais na Cultura e no Cotidiano. Seleção e organização de saberes musicais na 
prática profissional em Artes Cênicas. Tratamentos cênicos dos múltiplos espaços de práticas musicais. O 
lugar da criação sonora/musical no espaço cênico. Experiência corporal, criação e apreciação musical em 
diferentes projetos cênicos.   

OBJETIVOS DA DISCIPLINA:  

Experimentar e analisar, a partir da perspectiva apresentada por Emile Jacques-Dalcroze, os conceitos e 
funções das práticas musicais nos contextos cênicos. Desenvolver processos de criação em música. 
Compreender as práticas musicais nos contextos do cotidiano em que ocorrem. Analisar práticas musicais 
presentes em materiais da cultura e do cotidiano em uma abordagem cênica.  

METODOLOGIA: 

1. Aulas práticas, por meio de exercícios de apreciação e criação sonora e cinestésica tendo como foco o 
trabalho em grupo; 

2. Debates a partir de questões apresentadas pelo professor sobre textos acadêmicos e documentários 
(filmes) sobre a presença de práticas musicais no cotidiano. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Conceitos e funções atribuídos à música nos diversos espaços cênicos. 
2. Trajetórias musicais na formação profissional do professor/ator: perfis e competências. 
3. Práticas Musicais no cotidiano: definição, percepção, apreciação e ressignificação cênica. 
4. O pensamento Dalcroziano e sua relação com as Artes Cênicas: reflexão sobre a prática corporal de 
apreciação e criação musical. 

AVALIAÇÃO: 

1. Apresentação de dois resumos técnicos, obedecendo os critérios acadêmicos, de artigos trabalhados em 
sala de aula, valendo três pontos; 

2. Apresentação de crítica escrita, em uma lauda, a partir de roteiro apresentado pelo professor, de um 
documentário sobre a presença de práticas musicais no cotidiano, valendo dois pontos;  

3. Atuação nos debates e aulas práticas, tendo em vista os seguintes aspectos: apresentação de idéias, 
desenvolvimento de novas estruturas sonoras e cinestésicas, mapeamento do uso das estruturas 
sonoras em contextos cênicos, adequação do trabalho realizado às propostas apresentadas pelo grupo e 
pelo repertório musical trazido pelo professor, valendo cinco pontos.  
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