
Eletivas Sabin 2019 

Nome da disciplina 

História Social da Música no Brasil 

 

Departamento 

História 
 

Professor Responsável  

Sérgio Ricardo Andrielli  
 

Número de vagas 

40 vagas  
 

Resumo da disciplina  

Apresentar aos alunos os expoentes da música brasileira (autores e movimentos) em seus 
contextos históricos no período Republicano. Fornecer ferramentas de análise das obras 
musicais. Analisar e comparar obras musicais diferentes, relacionando-as ao processo 
histórico, e refletir sobre as representações da sociedade brasileira na música.   

 

Ementa 

A História do Brasil representada por meio da música popular brasileira. Os principais artistas e 

movimentos da música popular brasileira. Análise de obras significativas e suas intersecções com 

o contexto de produção. A música como expressão de e reflexão sobre sua época. Repertórios da 

História da Música e das formas que são abordadas pelos principais exames vestibulares. 

Descrição por aulas 

Aula 01 
 A música popular na Primeira República (1889-1930) e na Era 

Vargas (1930-1945): nascem o Samba e o Chorinho 
 Relações entre música, rádio e Estado na Primeira República 

Aula 02 

 República Democrática (1945-1964) 
 A Era de Ouro do Rádio no Brasil 
 As influências estrangeiras  
 “Cantoras do rádio” 
 A Bossa Nova 
 A chegada do Rock no Brasil 
 

Aula 03 

 Regime Militar (1964-1985)  
 A Jovem Guarda 
 Música e protesto: o CPC da Une e os festivais 
 Tropicália: uma revolução cultural 
 Contracultura e os “novos baianos” 
 “Pilantragem” (Simonal) 
 Música brega 
 Música e Censura 
 Música com Jabá: as rádios e a indústria cultural 
 Nova República (1985 -  hoje) 
 Abertura política e a cena musical: SP, RJ, Brasília 
 Música e periferia: Hip Hop, Pagode e Funk 

 



Eletivas Sabin 2019 

Foco da Eletiva 

 Revisão de conteúdos 

 Resolução de exercícios desafiadores durante as aulas 

 Análise de letras de músicas e a forma como são abordados nos vestibulares 

 Conteúdos extracurriculares 

 Aprofundamento de conteúdos 

 Estabelecimento de relações entre diferentes conteúdos 

 Composição de respostas de questões discursivas 

 


