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OFERTA DE DISCIPLINA À DISTÂNCIA 

 

Disciplina:  Cultura e Design da Guitarra Elétrica Código:  CIM049 

Natureza:  (    ) obrigatória   (  X  ) optativa Semestral ( X )  Anual (    )  Modular (    ) 

Pré-requisito:   Co-requisito:  

Modalidade:   (    ) Presencial     (  X  ) EaD        (    ) 20% EaD 

 

C.H. Semestral Total:  60 horas 
 
 
C.H. Semanal: 4 horas 
 

 
EMENTA (Unidades Didáticas) 

 
Disciplina que expõe e discute o universo da guitarra elétrica como instrumento musical e como um 
artefato cultural, responsável por significativas mudanças no ambiente cultural/musical do século XX. 
Aborda também processos de criação do instrumento, projetação e produção, através de referências do 
mercado e vivência dos alunos e das alunas com a música. 

 
 

OBJETIVO GERAL 
 

Possibilitar aos alunos e às alunas um aprofundamento no universo cultural da guitarra elétrica, 
desenvolvendo uma visão crítica a respeito do instrumento, bem como de outros artefatos. Pensar sobre 
novos escopos as percepções sobre a concepção, o uso e a circulação das guitarras elétricas, bem como 
suas partes e estilos. E gerar, por meio desse conhecimento, perspectivas para se criar um instrumento 
autoral. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
- Discutir crenças institucionalizadas a respeito da guitarra elétrica. 
- Pesquisar alguns músicos e seus instrumentos e a mútua construção identitária nessa relação. 
- Conhecer e/ou aprofundar o conhecimento sobre partes, peças, acessórios, estilos, modelos e músicos 
consagrados da guitarra.  
- Conceber um projeto próprio de guitarra elétrica, considerando possibilidades reais de construção e 
tocabilidade.  
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
Encontros semanais online, para a exposição do conteúdo programado, discussões a respeito dos temas 
e apresentações de trabalhos de alunos e alunas. A leitura de textos complementares e concepção de um 
projeto técnico de uma guitarra elétrica serão realizados de acordo com horários mais convenientes em 
seus domicílios. 
 
- Atividades síncronas: terças-feiras das 13h30 às 15h50, em grupo. Essas atividades serão realizadas 
pelo aplicativo Google Meet, com carga horária total de 30 horas (15 encontros). 
 
- Atividades assíncronas: leitura de textos complementares, preparação de um seminário e a criação de 
um projeto de guitarra elétrica, realizados de acordo com a viabilidade de horários de cada um, totalizando 
a carga horária total de 30 horas, distribuídas em 15 semanas.  
 
As apresentações do seminário serão realizadas online, assim como a exposição da planta do 
instrumento. O material necessário será discutido em aula, no decorrer da disciplina. 

 
 
 

 



 

 

 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

Calendário apresentado aos alunos e alunas e disponível no site do curso com datas específicas.  
 
- Frequência considerada pela participação nas etapas semanais. 
  
- Avaliação resultante da somatória de 3 notas divididas por 4:  
          - 1 nota (peso 1) de prova realizada individualmente sobre o conteúdo teórico em atividade 
assíncrona. 
          - 1 nota (peso 1) pela apresentação de trabalho em seminário em atividade síncrona.  
          - 1 nota (peso 2) pela entrega e apresentação de projeto técnico de guitarra elétrica em atividade 
síncrona.  
 
  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 

- FREETH, Nick e ALEXANDER, Charles. The Electric Guitar. Londres: Courage Books, 1999.  
- LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um Conceito Antropológico. Rio de Janeiro: Zahar, 2008. 
- FORTY, Adrian. Objetos de Desejo: Design e Sociedade desde 1750. São Paulo: Cosac 
Naify, 2007. 

 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
 

- HIRST, Tom. Electric Guitar Construction. Anaheim Hills: Hall Leonard, 2003.  
- LISTER, Jonathan. Electric guitars: An Illustrated History. Londres: Quantum Publishing, 
2009.  

 

Docentes responsáveis:  

Rodrigo Mateus Pereira (99154-7149) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


