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Justificava 

Nota-se, por meio de observação em sala de aula e da avaliação das Atividades Acadêmico- 

científico-culturais que os alunos do curso de Música da Faculdade Campo Limpo Paulista 

(FACCAMP) realizam, que eles não têm o hábito de frequentar teatros e tão pouco salas de concerto. 

Seus “gostos musicais” são formados pela mídia e indústria cultural, visto que as novas gerações que 

frequentam o curso de Música da FACCAMP não tiveram aulas de música na educação básica. Faz-

se necessário ressaltar que a Música encontra-se fora do currículo escolar há mais de 40 anos. 

A fim de democratizar o acesso a um repertório musical amplo de maneira que o aluno 

conheça a produção musical histórica do ser humano que não é facilmente encontrada no cotidiano, 

sem orientação, criou-se a Semana de Recepção aos Alunos da FACCAMP. Pensando o processo 

educativo como passagem da desigualdade para a igualdade (SAVIANI, 2008), entende-se que o 

olhar para a graduação em música deve ser de um ensino formal transformador do indivíduo histórico 

e cultural. 

Nessa Semana os alunos apresentam-se tocando músicas que fazem parte de seus 

cotidianos, que eles já têm um vínculo afetivo e significados estabelecidos.Ao mesmo tempo, eles têm 

a oportunidade de ouvir novas músicas que seus professores e seus colegas tocam/cantam, em 

constante movimento de troca de aprendizagens, sem desmerecer ou desprezar a música de seu 

cotidiano, mas sim, utilizando-a como um ponto de partida e não como um fim em si mesma e, 

também, a reconhecendo como um fenômeno social e cultural humano. 

Espera-se, portanto, que a Semana de Recepção aos Alunos seja o palco para a 

apresentação de novas possibilidades de se conceber a formação de educadores musicais, 

embasando-se na pedagogia histórico-crítica, no entendimento do ensino formal como: 

espaço para se ampliaras possibilidades de experiência estética dosalunos 
para além do seu conhecimento musical cotidiano,oferecendo-lhes a 
oportunidade de apreciaras infinitas músicas do mundo; espaço para o 
desenvolvimento da reflexão crítica sobre as práticasmusicais cotidianas e 
não-cotidianas, espaço dereflexão sobre qual o lugar histórico, a função e 
ossentidos das músicas – inclusive de suas músicascotidianas – na história 
da humanidade. (BENEDETTI e KERR, 2008, p.41) 

 

Na Semana de Recepção, o aluno é acolhido para que se sinta parte do curso de Licenciatura 

em Música e da FACCAMP e possa ter acesso a vivências estéticas e um processo genuíno de 

musicalização. 



 

 

 

Objetivos 

 Desenvolvimento integral do ser humano – cognitivo e afetivo; 

 Desenvolver e/ou ampliar a percepção e o conhecimento a respeito da estética; 

 Ampliar o repertório musical dos licenciandos; 

 Entender as funções da música para além do entretenimento e começar a percebê-la como 

forma de conhecimento; 

 Preparar o aluno para trabalhar com educação musical num campo de trabalho diversificado 

e amplo; 

 Formar público para a música de concerto; 

 Abrir espaço que o professor de música – corpo discente e docente – possa atuar 

artisticamente; 

 Permitir que os alunos do curso de Licenciatura em Música troquem experiências com seus 

colegas e professorespor meio de atividades artísticas e pedagógicas – recitais de música de 

câmara, palestras, oficinas, apreciação de curta metragem, shows, divulgação de música 

autorais, somente para citar-se alguns exemplos. 

 

 

Duração e Local 

Realização semestral. Sempre nas duas primeiras semanas de aulas do semestre letivo, no 

Anfiteatro da FACCAMP. 

 

 

Público / Turmas Envolvidas 

Evento organizado e realizado pelo curso de música – coordenação, corpo docente e 

discente, alunos egressos e convidados. Todos os cursos da IES são convidados, mas são 

selecionados de acordo com o perfil de alunos para as atividades de apresentações artísticas, 

recitais, shows e palestras. A comunidade é sempre bem-vinda! 

 

 

Custos 

Gratuito.  
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