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Ementa 

A disciplina com abordagem etnomusicológica, estudo da música no contexto como 

expressão cultural, pretende discutir através de contextualização e análise de diversas 

culturas musicais escolhidas em torno do assunto Atlântico Negro questões voltadas 

para a identidade musical, étnica e/ou contemporânea. Serão analisados os vetores de 

pertencimento e elaboração discursiva de delimitação de fronteiras entre grupos étnicos/ 

sociais e suas representações culturais/ musicias. Através da leitura de autores diversos 

também será elaborado um quadro de procedimentos e recursos metodológicos / 

teóricos que permitem a compreensão das vinculações complexas entre música, 

identidade e etnicidade. Realização: Propõe-se a realização da matéria através de aulas 

regulares de 4 hs por semana, eventualmente a serem agrupados em até 4 grupos 

temáticos para serem trabalhados em módulos que possam se adequar à eventual 

limitação de disponibilidade de tempo dos futuros alunos. Parte de cada um dos blocos 

temáticos serão leituras de autores clássicos da etnomusicologia e/ou específicos sobre a 

questão da identidade/ etnicidade, sob um ponto de vista musical, além de audições e 

análise de exemplos musicais escolhidos, a serem discutidos e apresentados em forma 

de seminários. Bloco 1: Introdução e delimitação Conceitos básicos de etnomusicologia 

Estudos de música africana Documentações fonográficas Aspectos metodológicos 

Bloco 2: Música na África em contextos diversos: exemplos escolhidos: Conceito de 



música / identidades Música em contextos rituais- religiosos Música em contextos 

urbanos Elementos musicais como sinais diacríticos de identidade Bloco 3: Musica na 

diáspora: exemplos escolhidos Precursores de pesquisas e construção de discursos de 

matrizes, origens Elementos musicais como elementos de definição de pertencimento 

Música em contextos diversos: exemplos geográficos distintos. Bloco 4: 

Problematização e Finalização Música e identidade Música e etnicidade 
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