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Há evidências de que a música é conhecida
e praticada desde a pré-história.
Provavelmente a observação dos sons da
natureza tenha despertado no homem,
através do sentido auditivo, a necessidade
ou vontade de uma atividade que se
baseasse na organização de sons.

Formados em Música Licenciatura são
intitulados de Professores de Música.

Apenas bacharéis em instrumento
possuem a qualificação de um músico

propriamente dito.

1.
Prelúdio

2.



É uma pessoa desregrada e bagunçada que
faz apresentações ao vivo? E que produz
algumas músicas e faz alguns covers?
NÃO! São profissionais sérios e muito bem
organizados e disciplinados.

Música é uma ciência, uma área do
conhecimento devidamente regulamentada
e crucial para a sociedade. O que seria do
cinema sem música.. e de nossas tardes de
sábado com um bom livro sem aquela
maravilhosa música ambiente..
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REALIZAM performances ao vivo em shows,
concertos e recitais, emocionando e
maravilhando milhares de pessoas.
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1.

FAZEM leituras precisas e instantâneas de
peças musicais quaisquer em partituras.

2.

3.
COMPÕEM canções vocais e instrumentais
através de conhecimentos musicais
práticos e teóricos bem estruturados e
fundamentados.



4.
CRIAM teorias musicais consistentes para
solucionar problemas que exijam um alto
de nível de abstração.

O que faz um
músico?

PARTICIPAM de importantes concursos,
eventos e festivais musicais nacionais e
internacionais para apresentarem seus
estudos e esforços e ganharem renome e
notoriedade.

5.

6.
PRODUZEM seminários e consultorias
especiais em grandes escolas, institutos e
universidades.
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7.
Se AVENTURAM em áreas de
aprendizagem e ensino para construírem e
desenvolverem futuros e grandes
instrumentistas, professores e pesquisadores
na área.



Análise
Composição
Educação
Etnomusicologia
Musicologia
Práticas Interpretativas
Processos Analíticos e Criativos
Sonologia
Performance
Música e Cultura
Linguagem e Estruturação
Invenção

Áreas de estudo 
da Música



Uma HOMENAGEM ao músico, artista,
compositor e pianista polaco WLADYSLAW
SZPILMAN (1911-2000). 

Conhecido por sua comovente trajetória de
sobrevivência, esperança e vitória durante a
Segunda Guerra Mundial em 1939, quando seu
espaço de trabalho foi bombardeado por aviões
alemães em um particular momento de
execução da peça "Noturno em dó menor" de
Chopin na Polskie Radio.


