
 

 COMISSÃO DE GRADUAÇÃO/IA 
PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 
Disciplina: MU 492 – Percussão IV 
Carga Horária Semestral:  30 horas 
Prof. Resp.: Fernando Augusto de Almeida Hashimoto 

 
EMENTA: estudo teórico e prático de percussão. . 
 

OBJETIVOS: o programa de um curso pode ser definido, em linhas gerais, como o conteúdo 
mínimo a ser desenvolvido pelo aluno durante um determinado período. Deste modo, entende-se 
que a formação dentro deste curso depende fielmente do cumprimento total desses requisitos 
apontados. 
   O programa de percussão erudita do curso de música da Unicamp, é moldado sobre a estrutura 
de ensino na área de percussão reconhecida pelas maiores instituições deensino superior e 
pesquisa no mundo todo, englobando tanto os métodosmais aceitos como o repertório básico e 
fundamental da história da percussão, dentro do mundo orquestral e da performance solista. 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  
CAIXA - Técnica de Vassouras - Peças: - Six Unaccompanied Solos - M. Colgrass               - The Charger - Cappio               - My Friend Norman - John S. Pratt - Excertos: Concerto para Orquestra/Bartok, Sinfonia nº 5/Nielson, Tenente Kije/Prokofiev, Alborado del Grazioso, Daphnes et Clouet e Bolero/Ravel,Scheherazade/Rimsky-Korsakov, La Gazza Ladra/Rossini, Sinfonia nº 10/Shostakovich,Ionization/Varese.  TÍMPANOS - Peças: - Sinfonias nº 5, 7 e 9 - Beethoven               -  Sinfonia nº 1/Brahms TECLADOS - Divertimento para Marimba e Orquestra de Cordas - Radamés Gnatalli - escolher 1 entre: - Prelude and Blues - Ney Rosauro                            - 1 peça do Vibes Real Book - Arthur Lipner  PERCUSSÃO MÚLTIPLA - Paganry - M. Goldemberg - Variations for four tom-toms - Ney Rosauro 
 

METODOLOGIA: Esta estrutura segue a divisão de quatro linhas fundamentais de metodologia de aprendizado aplicado aos instrumentos de percussão. São elas:  · Caixa · Tímpanos · Teclados 



 
· Acessórios  - grandes acessórios: bumbo e prato                      - pequenos acessórios. Sendo que esta última engloba uma prática comum do percussionista que é a percussão múltipla.    O transcorrer do conteúdo durante os oito semestresque compõem o curso, obedecem, de um certo modo, a um desenvolvimentocronológico da evolução da percussão, desde seuaparecimento até os dias atuais. Outro fator diferencial deste programaé a parte histórica-teórica e a análise e usodo repertório brasileiro.    Todo material será trabalhado através de rotinas de treinamento individualizadas, que serão determinadas, moldadase modificadas pelo professor durante o decorrer do semestre. A avaliação do aluno se dará através de provas semestrais.    O aluno deverá ainda participar do grupo de percussão da Unicamp, como membro ativo durante todo o curso, e realizar dois recitais abertos durante este período, um ao final do segundo ano, e outrono final do curso, sendo este realizado com a presença de banca especializada.    Conclui-se deste modo que o objetivo do programa é oferecer um curso que promova a formação de um percussionista de orquestra, podendo este atuar em todas posições dentro do naipe da percussão, tanto quanto promova a formação de um percussionista solista. 
 

BIBLIOGRAFIA:   
Portraits in Rhythm - Cirone Art of Brushes - Clayton Cameron Art of Bop Drumming - John Riley Vibraphone Technique: Dampening/Pedaling - David Friedman Studies in Solo Percussion - M. Goldemberg 
 

RECURSOS OU MATERIAL DE APOIO:   apostila do curso, fonoteca e arquivo de partituras. 
 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:  01 recital de final de semestre. 
 
 
 
 
 __________________ ___________________  
 Professor Coordenador 
 


