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Este curso tem como proposta oferecer um panorama de estilos musicais eletrônicos afro-
americanos, a música de pista, visando tanto uma ampliação de possibilidades de 
repertório musical escolares quanto uma reflexão crítica sobre aspectos sociológicos da 
música. A ideia é estreitar laços com estilos musicais desenvolvidos a partir do uso da 
tecnologia e que povoam muitas vezes a imaginação dos jovens estudantes, por ser uma 
música feita para dançar, a música de pista. Aspectos sociológicos também serão 
abordados aqui, buscando ampliar a conscientização das diversas influências que muitas 
vezes direcionam o gosto pessoal e que podem suscitar preconceitos que dificultariam um 
livre trânsito de ideias nos processos pedagógicos. Propostas práticas para uso em sala de 
aula também serão desenvolvidas no decorrer do curso. 
 

Horário: 9h às 17h.                               Coordenação: Adriana Rodrigues (021) 998043838 

Local: Conservatório Brasileiro de Música. Av. Graça Aranha, 57/12º. RJ. Metro Cinelândia. 

Investimento: Antecipado R$110/150, no dia R$120/160 Alunos CBM e Associados 

FLADEM (fladembrasil.com.br); (poseducacaomusicalfladembrasil@gmail.com) 
 

Monica de Oliveira-professora de música na TBS (The British School of Rio de 
Janeiro). Mestre em Educação Musical pela UniRio. Saxofonista e flautista atuante da 
cena carioca, é uma das fundadoras da pioneira orquestra de afrobeat carioca chamada 
Abayomy, com a qual possui 2 cds gravados, que incluem alguns dos seus arranjos. O 3º 
cd contará com a participação do lendário saxofonista nigeriano Orlando Julius, com o 
qual a orquestra realizou um show em 2019, além de duas músicas de sua autoria, e de 
seus arranjos. É integrante fundadora da orquestra feminina Orquestra Lunar, com a qual 
gravou o cd que incluí dois dos seus arranjos e uma composição sua. Já tocou com 
diversos artistas como Blitz, Jorge Vercilo, Da Gama, Gabriel Moura, Criolo, Metá Metá, 
Letieres Leite, Bia Ferreira, Doralice, entre outros. Possui artigos publicados em revistas 
nacionais e apresentou em 2019 o artigo “Música de Qualidade” na Unicamp, feito a partir 
do seu curta “Música de Qualidade: uma conversa entre amigos”, elaborado para trazer 
uma reflexão sobre os muitos significados que o conceito sobre o que seria a qualidade 
musical parece possuir. 
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