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ONDE SE LÊ - ANEXO VII ENSAIO ACADÊMICO TEMAS E BIBLIOGRAFIA DE
REFERÊNCIA
Do Ensaio acadêmico deverá constar uma reflexão desenvolvida a partir da bibliografia
geral e específica aqui indicada. (Nota: na bibliografia de referência, os artigos
disponibilizados na web terão links postados no site do PPGM.) Espera-se dos
candidatos que demonstrem, em seus ensaios, ter lido e construído uma compreensão
adequada dos livros e artigos abaixo listados.
Tema para a Linha de Pesquisa “Música, Cultura e Sociedade”:
Os músicos e o próprio fazer musical (a formação das obras, sua circulação e
apreciação), de qualquer tipo, estão sempre de alguma maneira modelados pelo
tempo histórico e pela sociedade em que se desenvolvem. As próprias noções de
gênero musical, gosto, classificação e circunstâncias de apreciação da música
são frutos do seu tempo e lugar. A partir destas considerações, desenvolva uma
reflexão sobre as músicas e os músicos na sociedade e na cultura, procurando
incorporar as contribuições dos autores incluídos na bibliografia geral e na
específica desta área.
Tema para a Linha de Pesquisa “Música, Educação e Sociedade”:
Os músicos e o próprio fazer musical (a formação das obras, sua circulação e
apreciação), de qualquer tipo, estão sempre de alguma maneira modelados pelo
tempo histórico e pela sociedade em que se desenvolvem. Desenvolva uma
reflexão sobre como a educação musical tem se apropriado da discussão sobre
este tema, em seus diferentes contextos, procurando incorporar as contribuições
dos autores e autoras que constam na bibliografia sugerida, tanto a geral quanto
a específica, além da literatura da área que considerar pertinente.

Bibliografia de referência:
1)Para todas as candidatas:
ELIAS, Norbert. Mozart: Sociologia de um gênio. Rio de Janeiro: Zahar, 1994.
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2006.
WISNIK, José Miguel. “Machado maxixe”. Em Teresa – Revista de literatura brasileira,
n. 4/5, 2003, p.13-79.

2) Apenas para candidatos à Linha de Pesquisa “Música, Cultura e Sociedade”:
SEEGER, Anthony. “Fazendo parte: sequências musicaise bons sentimentos”, em
Anthropológicas, vol. 24 (2), 2013, p.7-42.
BECKER, Howard. “A cultura de um grupo desviante: o músico de casa noturna”,
capítulo 5 de Outsiders: Estudos de sociologia do desvio. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
2009, p.89-110.
3) Apenas para candidatas à Linha de Pesquisa “Música, Educação e
Sociedade”:
QUEIROZ, Luís Ricardo Silva. Escola, cultura, diversidade e educação musical:
diálogos da contemporaneidade. InterMeio(UFMS), v.19, n. 37, jan./jun. 2013, p. 95124.
DEL-BEN, Luciana. Modos de pensar a educação musical escolar: uma análise de
artigos da Revista da ABEM, InterMeio(UFMS), v. 19, n. 37, jan./jun. 2013, p. 125148.
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cinco) páginas. Deve ser digitado em fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço 1,5,
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obrigatoriamente, informações baseadas na bibliografia fornecida; e, sem caráter
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