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A HISTÓRIA DA LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO ARTÍSTICA: 
O NOvO CURRÍCULO qUE RESULTOU NA INvENÇÃO DE UMA 
NOvA TRADIÇÃO

Anita de Sá e Benevides Braga Delmás 

A arte sempre esteve vinculada à existência humana, o que possibilitou ao homem o registro 
estético de seus costumes e suas visões de mundo quando este ainda não havia criado outros símbolos 
inteligíveis para se expressar. E com a evolução do homem, se deu a evolução da arte, deixando de ser 
apenas uma expressão para registro do cotidiano deste para ser também uma linguagem, passível de 
ser transmitida, interpretada e compreendida.

O ensino oficial de Arte no Brasil teve início há pouco menos de dois séculos, quando foi criada 
por D. João VI a 1ª escola com esse fim, a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios por meio do Decreto 
Real de 12/08/1816, ministrando inicialmente os cursos de Pintura e Escultura e, posteriormente, os 
de Gravura e Desenho. 

Esta Escola, que teve seu nome algumas vezes alterado ao longo destes quase duzentos anos até ser 
denominada Escola de Belas Artes, vem se dedicando desde 1931 à formação de professores, quando 
foi reconhecida a sua competência, assim como da Escola de Música, para o preparo de profissionais 
do ensino, pelo Decreto 19.852 de 11/04/1931 que indicava “como títulos a serem concedidos pela 
então Universidade do Rio de Janeiro os de professor de Pintura e Escultura e de Professor em Música 
(Canto e Instrumentos)”. Estes, entretanto, não eram professores com formação destinada ao ensino 
em escolas regulares.

A criação do primeiro curso de formação de professores de Arte para atuação em escolas secundárias 
somente ocorreu em 1943, com o Curso de Professor Secundário de Desenho, ministrado pela Escola 
de Belas Artes, e a Licenciatura em Música, ministrada pela Escola de Música que até então se 
ocupava com o ensino de canto e de instrumentosI. Dessa data até a década de 1970, essas duas escolas 
mantiveram seus cursos de formação de professores, embora estes tenham passado pelas alterações 
exigidas pela legislação, como ocorreu no final da década de 1960, devido ao novo formato dos cursos 
universitários que introduziu o regime de créditos, o ciclo básico e o vestibular unificado, tendo este 
passado a ser classificatório, isto é, logravam acesso aqueles que se encontravam classificados dentro 
do limite das vagas oferecidas.

Em 1971 foi criado na Escola de Belas Artes o curso de Licenciatura em Desenho e Plástica, 
sucessor do curso de Professorado de Desenho, para adequação à Lei Nº 5.440/68, a lei da chamada 
Reforma Universitária, em virtude das mudanças determinadas por ela. Este novo curso teve a 
vigência de pouco menos de uma década, devendo-se ao fato que, no ano de sua criação, nova lei foi 
promulgada: a Lei de Diretrizes e Bases do Ensino de 1º e 2º graus, Lei 5.692/71, que promovia uma 
reforma educacional e criava a “atividade” escolar Educação Artística, tornando obrigatória a sua 
presença na Educação Básica.

A inserção da nova “atividade” escolar Educação Artística no ensino de 1º e 2º graus gerou a 
necessidade da criação de um novo curso de formação de professores de Arte pela UFRJ, o curso de 
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Licenciatura em Educação Artística, provocando muita polêmica pelo caráter dado à sua inserção e, 
se hoje não são encontrados nos registros feitos à época a expressão de tais polêmicas e protestos, 
podemos encontrá-los nos trabalhos escritos posteriormente sobre o ensino da Arte por aqueles que 
vivenciaram esse momento histórico.

A relevância que reputo a esta investigação se baseia no fato de ser a primeira pesquisa realizada 
sobre o currículo do curso de Licenciatura em Educação Artística da UFRJ e, por acreditar na 
importância em realizar um estudo focado numa instituição específica, concordo com Ferreira, quando 
afirma “que os processos vivenciados em uma determinada instituição reinterpretam processos sócio 
históricos e educacionais mais amplos”, permitindo-me, também, investigar “os mecanismos que se 
constituíram institucionalmente para a construção sócio histórica” desse curso.II 

Outrossim, não encontrei nenhum trabalho sobre a construção do currículo de qualquer outro 
curso de licenciatura em Educação Artística, localizando somente trabalhos que tratam do ensino da 
arte e da evolução deste nas escolas e que possibilitaram a ascensão da “atividade” Educação Artística 
em “disciplina” em legislação posterior como a LDB 9394/96. 

Ao longo da trajetória empreendida para concluir essa pesquisa, fortaleceu-se em mim a convicção 
da relevância desse trabalho, considerando que, os fatos pesquisados ocorreram há mais de trinta anos 
e os documentos relativos aos mesmos não estão arquivados na UFRJ, somente tendo sido possível um 
maior esclarecimento a partir da fala dos sujeitos entrevistados para esse fim. Em poucos anos, já não 
seria possível resgatar parte da história da criação desse curso. Esse argumento contribui para justificar 
a relevância dessa pesquisa, como também revela a sua originalidade.

A LEGISLAÇÃO GERADORA DO NOvO CONCEITO DE ENSINO

A Lei 5692 de 11 de agosto de 1971 promoveu a reforma do ensino de 1º e 2º graus, terminologia 
usada em substituição aos antigos cursos de primário, ginasial e colegial, ciclo que hoje corresponde 
aos Ensinos Fundamental e Médio, estabelecendo um núcleo comum em nível nacional. 

Detenho-me a destacar o Art. 7º, o mais significativo para a minha pesquisa, por conter a 
obrigatoriedade da “atividade” Educação Artística na Educação Básica, juntamente com Educação 
Moral e Cívica, Educação Física e Programa de Saúde. 

Art. 7º  Será obrigatória a inclusão de Educação Moral e Cívica, Educação Física, Educação 
Artística e Programa de Saúde nos currículos plenos dos estabelecimentos de 1º e 2º graus, observado 
quanto à primeira o disposto no Decreto-lei no 869, de 12 de setembro de 1969.

As mudanças essenciais promovidas pela referida lei  foram normatizadas pelo Parecer 853, 
aprovado em 12/11/71, dois meses após a promulgação da Lei 5692. A grande inovação contida neste 
parecer consistiu na fixação do núcleo-comum para os currículos do ensino de 1º e 2º graus, além de 
fixar a doutrina do currículo a ser praticado nesses níveis, sendo esta a primeira medida concreta para 
a implementação da lei. 

Este parecer se inicia com a explicação da forma de organização dos conteúdos, distinguindo o 
núcleo comum da parte diversificada, chegando ao currículo pleno com as noções de “atividades”, 
“áreas de estudo” e “disciplinas”, além de apresentar o conceito legal de “matéria”, definido como 
“todo campo de conhecimento fixado ou relacionado pelos Conselhos de Educação, e em alguns casos, 
acrescentado pela escola, antes de sua representação, nos currículos plenos, sob a forma didaticamente 
assimilável de atividades, áreas de estudo ou disciplinas”.III 
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Continuando a definir as noções de atividades, áreas de estudo e disciplinas, o parecer concebe que 
o aluno, desde o início de sua formação deve ter o contato com os conceitos básicos para ter condições 
de, no futuro, entender a matéria formal ou científica, partindo do princípio de que quaisquer assuntos 
podem ser abordados no trato com crianças de qualquer idade, desde que, para os menores, sejam estes 
adaptados ao concreto, como explicita o Parecer 853/71:

“Na sequência de atividades, áreas de estudo e disciplinas, parte-se do mais para o menos amplo 
e do menos para o mais específico. Além disso, nas atividades, as aprendizagens desenvolver-se-
ão antes sobre experiências colhidas em situações concretas do que pela apresentação sistemática 
dos conhecimentos; nas áreas de estudo - formadas pela integração de conteúdos afins, consoante 
um entendimento que já é tradicional – as situações de experiência tenderão a equilibrar-se com os 
conhecimentos sistemáticos; e nas disciplinas, sem dúvida as mais específicas, as aprendizagens se 
farão predominantemente sobre conhecimentos sistemáticos”IV 

Sintetizando, o currículo pleno de cada estabelecimento de ensino seria composto da seguinte 
forma: o núcleo comum, cujas matérias constituintes eram fixadas pelo Conselho Federal de Educação 
que definia seus objetivos e amplitude, e a parte diversificada, à escolha dos estabelecimentos dentre as 
relacionadas pelos Conselhos estaduais de Educação. Esta escolha recaía não só na parte diversificada, 
mas também nos conteúdos que iriam compor as disciplinas constituintes das matérias do núcleo 
comum. Competia ao estabelecimento de ensino selecionar os conteúdos de cada matéria ou disciplina 
para os diferentes segmentos do ensino, de acordo com uma proposta de progressão relacionada ao 
amadurecimento do aluno para a constituição do currículo pleno. 

Derivada do Parecer 853/71, foi editada pelo Conselho Federal de Educação a Resolução nº 8 de 
1º de dezembro de 1971 que estabelecia as matérias constituintes do núcleo comum e as respectivas 
disciplinas obrigatórias referentes às mesmas, sendo a atividade Educação Artística inserida na matéria 
Comunicação e Expressão.

Outros pareceres foram emitidos pelo CFE. Dois deles ocupavam-se de determinar as condições 
para o oferecimento da disciplina escolar Educação Artística na Escola Básica, um terceiro tratava de 
como deveria transcorrer a formação de professores e outro ainda tratava diretamente de como deveria 
ser constituído o currículo do curso de Licenciatura em Educação Artística. Este poderia estruturar-se 
em duração plena ou curta, ou em ambas as modalidades, e em habilitações da seguinte forma:

“Proporcionará sempre a “habilitação geral”  em Educação Artística – o próprio título – e 
“habilitações específicas” relacionadas com as grandes divisões da Arte (Ind. 22, conc. 10): não mais 
de uma de cada vez, ante a natureza e amplitude dos estudos a realizar. O currículo terá, assim, uma 
parte comum que as instituições sempre oferecerão, qualquer que seja a modalidade escolhida de 
duração, e outra diversificada em consonância com as habilitações específicas programadas”.V 

O documento especificava a parte comum, abordando as linhas de conteúdo que deveriam atender 
ao que o relator chamou de  tríplice função e estas seriam: a) a modalidade de curta duração; b) a 
duração plena; c) a localização de ambas no campo mais amplo da Comunicação e Expressão. Este 
parecer definia o conjunto de conteúdos comuns às habilitações e os específicos a cada uma delas: Artes 
Plásticas, Artes Cênicas, Desenho e Música, configurando a intenção de formulação de um currículo 
prescrito.
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Posteriormente, um novo parecer, o de nº 4873/75, sob o título “Formação Pedagógica das 
Licenciaturas”, determinou que a distribuição curricular das disciplinas de caráter pedagógico devia 
ser planejada para ocorrer ao longo do curso, desde os primeiros períodos e não mais ao final do 
mesmo, como era praticado anteriormente, significando um formato diferente do antigo “3+1”, tendo 
em vista ter se mostrado inadequado tal formato.

A PROPOSTA DA COMISSÃO COORDENADORA

A Comissão que se encarregou da construção do currículo do novo curso, curso este criado pela 
necessidade de atender à demanda gerada para lecionar a nova atividade escolar Educação Artística, 
teve como subsídio para o desempenho de tal função a própria Lei 5692/71 e os pareceres, diretamente 
relacionados a ela, e que vieram complementá-la. 

O currículo deste novo curso, com características diferentes dos anteriores, no que se refere às 
disciplinas da área artística, agregava não somente aquelas representativas das artes plásticas e do 
desenho, como também da música e do teatro. Sua aprovação pelo Conselho de Ensino de Graduação 
foi publicada no Boletim Interno da UFRJ em 16/05/1983 com três habilitações: Artes Plásticas, 
Desenho e Música. 

Para melhor compreensão, se faz necessário entender, a partir da análise do relatórioVI da Comissão 
Coordenadora para a implantação da Licenciatura em Educação Artística, que contém a Proposta 
Curricular desse curso, os critérios utilizados para a construção do mesmo. 

É importante ressaltar que o acesso a esse relatório só se deu após a realização da entrevista com a 
professora Sérvula Paixão, coordenadora da referida comissão e representante do Conselho de Ensino 
de Graduação, sendo este constituído de uma parte introdutória que se inicia com um parágrafo, em 
que se vislumbra, de forma geral, a estruturação do referido currículo e a fundamentação que o norteou, 
sintetizando o espírito com que foi concebido pela Comissão CoordenadoraVII para a implantação do 
curso, comissão essa, vinculada provisoriamente à Sub-Reitoria de Graduação e Corpo Discente.

A definição de um posicionamento teórico orientou o estabelecimento de pontos básicos que 
englobavam alguns aspectos necessários para a formação de um professor capaz de, entre outras coisas, 
propiciar o desenvolvimento da sensibilidade, da cultura estética e promover o equilíbrio do mundo 
interior com o mundo exterior. 

A partir de então, foram selecionados os conceitos que seriam os elementos estruturadores do 
novo currículo: 

a) Cultura Artística; 
b) Percepção e Abstração;
c) Expressão e Representação 

Na Parte Comum que habilitaria o professor para desenvolver o ensino por atividades no 1º grau, 
segundo o documento, a Cultura Artística é o elemento “nucleador” do currículo, sendo este representado 
pelas “matérias”VIII História da Arte e Folclore, desdobradas em disciplinas. Como elementos de 
apoio básico a esse núcleo, estão os conceitos de Percepção e Abstração, base das disciplinas Análise 
Estrutural da Forma e Estética, sendo esta última a disciplina síntese da parte comum.
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Os outros dois conceitos, Expressão e Representação, complementam a parte comum e são 
representados pelas diferentes “disciplinas”IX de expressão e representação artísticas, “funcionando 
como articuladores o Português e a Teoria da Informação e Comunicação, que devem manter ligação 
com as disciplinas dos eixos anteriores”

Nas habilitações, destinadas à formação do professor para atuação em disciplinas no 2º grau, há 
uma inversão entre os “elementos nucleadores” e o “elemento articulador”,  constituindo os primeiros a 
Expressão e a Representação, sendo complementados pela Cultura Artística como elemento articulador. 
Tal inversão justifica-se porque o que se pretende com o novo currículo é que “o aluno desenvolva as 
técnicas de representação e expressão artísticas que utilizaria em seu trabalho de professor”X, como 
consta na proposta.

A partir desses conceitos, foi então construída a Matriz Curricular que, com pequenas alterações, 
constitui o elenco de disciplinas oferecidas para a formação do licenciado em educação Artística.

A INvENÇÃO DE UMA NOvA TRADIÇÃO

A impressão de que o texto da Lei 5692/71 propunha um professor com habilidades e competências 
tão diversificadas, se não se pode considerar que é de todos, pelo menos é compartilhada por BarbosaXI 
(2003, p.5) ao afirmar que a reforma educacional promovida por esta lei estabeleceu um novo conceito 
de ensino de arte: a prática da polivalência, considerando que os conteúdos das artes plásticas, música 
ou artes cênicas estariam a cargo de um mesmo professor da 1ª à 8ª séries do 1º grau. Esta concepção 
de polivalência é apresentada de forma explícita no Parecer 540/77 do CFE, cuja texto é o seguinte:

 “A partir da série escolhida pela escola, nunca acima da 5ª série, sem prejuízo do que se disse até 
aqui, é certo que as escolas deverão contar com professores de educação artística, preferencialmente 
polivalentes no primeiro grau. Mas o trabalho deve se desenvolver sempre que possível por atividades 
e sem qualquer preocupação seletiva. A propósito, a verificação da aprendizagem nas atividades 
que visam especificamente à Educação Artística nas escolas de primeiro e de segundo graus não se 
harmoniza também com a utilização de critérios formais”.

Para atender à necessidade de formar professores para atuar no ensino de 1º e 2º graus a partir 
desse novo conceito, foi criado o curso de Licenciatura em Educação Artística, cujo currículo foi 
composto com a participação de 5 unidades da UFRJXII, cada uma das quais com suas especificidades 
e suas funções distintas com relação a esta participação, isto é responsáveis por oferecer disciplinas 
para compor seu currículo.

Tendo como referência principal a perspectiva teórica de Ivor GoodsonXIII, pelo fato do mesmo 
ter se dedicado à pesquisa da história do currículo e da história das disciplinas escolares, orientei-me 
pelas discussões desse autor para compreender o processo da construção sócio histórica do currículo 
desse curso de nível superior, constituído de disciplinas acadêmicas, apesar de saber que a abordagem 
de Goodson tem sido feita em torno das disciplinas escolares e não das acadêmicas. 

No entanto, como a pesquisa realizada ocupou-se da construção do currículo de um curso de 
formação de professores para desenvolver as atividades inerentes a uma nova atividade escolar que 
se impôs como obrigatória por meio de uma decisão governamental, acredito haver similaridade em 
determinados aspectos a serem analisados. 

Um destes aspectos diz respeito à questão da disputa por status na composição desse currículo, 
constituído, logicamente, por disciplinas acadêmicas de uma ampla área artística, mas mesclada de 
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variadas vertentes, cada uma delas dentro da academia com seu status assegurado, precisando mantê-lo 
no momento da definição desta composição. 

Refiro-me aqui às duas unidades da área artística, a saber, a Escola de Belas Artes e a Escola de 
Música, escolas tradicionais e de longa data com status reconhecido dentro e fora do país, cada uma em 
sua linguagem específica. Estas duas escolas, para a criação do novo curso, necessitaram abrir mão de 
seus cursos de licenciaturaXIV para conjugar entre si os valores que consideravam importantes de serem 
mantidos na constituição do currículo em questão. 

Com relação ao novo curso, ao buscar relações com a teoria de Goodson quanto à questão das 
categorias institucionais e formas organizacionais, observei que anteriormente havia duas licenciaturas, 
a de Desenho e Plástica e a de Música. Com a criação do novo curso, passou a existir uma nova 
categoria institucional, a Licenciatura em Educação Artística, que gerou a necessidade de alterações 
na forma organizacional existente, não só incluindo disciplinas com linguagens artísticas diversas, mas 
também mesclando a participação das duas unidades de conteúdo artístico num mesmo conjunto de 
disciplinas.XV 

O novo curso, ao ser implantado, significou uma ameaça à categoria institucional que se encontrava 
bem estabelecida, daí presumir-se a existência de resistências e conflitos entre as comunidades 
disciplinares que obrigaram-se a disputar status, poder e espaços para defender suas concepções e lutar 
pela manutenção do conhecimento que consideravam relevante em suas áreas.

Essa nova categoria institucional criada para atender à formação de professores capazes de atuar 
na escola a partir desse novo conceito de ensino, resultou em uma nova forma organizacional que 
representou a invenção de uma nova tradição.

CONCLUSÃO

Realizei essa pesquisa com o objetivo de compreender como se deu a construção do currículo do 
curso de Licenciatura em Educação Artística criado em 1979 na UFRJ, em decorrência da Lei 5692/71 
que tornava obrigatória a atividade Educação Artística, de caráter utilitário, no currículo escolar de 
1º e 2º graus. Essa lei promoveu uma reforma no currículo escolar, estabelecendo para este um novo 
conceito, o que implicava no desenvolvimento do ensino de 1º grau por “atividades” e “áreas de 
estudo”, sendo esse conceito implantado não só na área artística, mas no currículo escolar como um 
todo.

A primeira dificuldade com que me deparei foi a impossibilidade de acessar o processo de origem 
do curso, por meio do qual poderia analisar os critérios que foram utilizados para a construção do 
seu currículo, sendo essa falha suprida, já no final da pesquisa, pela cópia do relatório da Comissão 
Coordenadora que continha a proposta curricular apresentada que me foi oferecida por um dos 
entrevistados. Além do mais, os documentos relativos à questão eram extremamente lacônicos e 
para poder entender a construção do referido currículo na perspectiva de Ivor Goodson, que é uma 
perspectiva social, a realização das entrevistas foi fundamental para compreender a posição dos atores 
e suas disputas, visto que os documentos não mostram esse aspecto. Somente por meio das entrevistas, 
foi possível obter informação sobre as opções feitas e os indícios das disputas havidas.

A criação desse currículo, exemplar da época, expressou uma tensão e uma dificuldade por se tratar 
de constituir um curso na universidade para formar profissionais para atuar na educação básica, onde se 
coloca em questão a organização de um currículo acadêmico para atender à escola, compatibilizando 
as concepções já existentes nas duas unidades sobre a formação de um professor de Arte e atender à 
demanda da escola. 



210Anita de Sá e Benevides Braga Delmás

Esse era o grande desafio que estava posto e, acredito que, por essa razão, enquanto não foi 
determinada a criação do novo curso pelos órgãos superiores, isso não aconteceu, pois este curso 
resultou da integração compulsória de duas licenciaturas já existentes em unidades acadêmicas dessa 
universidade, propondo uma categoria institucional que exigia uma nova forma organizacional. 

Para a elaboração do currículo do curso em tela, a Comissão Coordenadora baseou-se na legislação 
específica para a formação de professores de Educação Artística, a partir da Resolução 23/73, 
consequente dos Pareceres CFE nº 1284/73 e 4873/75, pareceres tais que explicitavam com detalhes 
minuciosos sobre os critérios a seguir para compor um currículo que habilitasse os novos professores 
da área artística, vinculando-o às necessidades e atribuições da “atividade” na escola. 

Um diferencial na legislação relativa à formação docente foi a proposta de concomitância entre 
as disciplinas de conteúdo específico e as pedagógicas, significando a abolição do formato “3+1” pela 
antecipação das disciplinas concernentes a essa área. A estruturação do novo curso atendeu a essa 
determinação, inserindo as disciplinas de formação pedagógica a partir do primeiro período do curso. 

Concluo, enfim, que a implantação do novo curso representou a invenção de uma nova tradição, 
a partir do conceito de Educação Artística, para formar um professor “polivalente” capaz de atuar por 
“atividades” no 1º grau, e por “disciplinas” no 2º grau, o que gerou muitas dificuldades e a necessidade 
de empreender negociações entre as diferentes comunidades disciplinares envolvidas: Artes Plásticas, 
Desenho, Música e Educação.  

Acrescento ainda que a proposta da Comissão Coordenadora foi bastante coerente com as 
determinações da legislação ao prescrever o currículo desse curso, respeitando a estrutura proposta 
pelos pareceres norteadores, mas permitindo, minimamente, a flexibilização na escolha dos conteúdos, 
para atender às concepções das referidas comunidades disciplinares. No entanto, a nova categoria 
institucional surgida, careceu da colaboração proposta entre as unidades acadêmicas tornando muito 
difíceis “as novas práticas institucionalizadas” propostas como, por exemplo, a concomitância 
entre a formação pedagógica e a específica, por obrigar o deslocamento dos alunos, devido a não 
disponibilidade de deslocamento dos professores.
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II. FERREIRA, M. S. A História da Disciplina Escolar Ciências no Colégio Pedro II (1960-1980). Tese de 
Doutorado. Rio de Janeiro: CFCH/UFRJ, 2005. 
III. Parecer 853/71, p.68
Iv. Parecer 853/71, p.69  
v. Parecer nº1284/73, p. 186
vI. O relatório com que contei é cópia de uma parte do processo de criação do curso que não foi resgatado e me 
foi oferecido pela Professora Sérvula Paixão, coordenadora da referida comissão. 
vII. Res. CEG 03/77
vIII. O significado de “matéria” é definido no Parecer Nº 853/71
IX. Assim como o conceito de “matéria”, o de “atividade” e de “disciplina” são definidos pelo Parecer nº 853/71
X. Proposta Curricular para o Curso de Licenciatura em Educação Artística. UFRJ, p.5. Esta proposta 
encontra-se em DELMAS, A.S.B.B. A Construção do Currículo do Curso de Licenciatura em Educação Artística: 
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desafios e tensões (1971-1983). Tese de Doutorado. FE/UFRJ, 2012 (p.232)
XI. BARBOSA, Ana Mae. Arte Educação no Brasil: do modernismo ao pós modernismo. Revista Digital ART& 
- Número 0 – outubro de 2003, p.5
XII. As unidades participantes foram: Escola de Belas Artes, Escola de Música, Faculdade de Educação, 
Faculdade de Letras e IFCS.
XIII. GOODSON, I. F. A Construção Social do Currículo. Coleção Educa.  Lisboa, 1997
XIv. A Licenciatura em Desenho e plástica da escola de Belas Artes e a Licenciatura em Música da Escola de 
Música
Xv. Um exemplo de alteração surgida foi a interação entre as disciplinas de História da Arte, ministradas pela 
Escola de Belas Artes para todos os seus cursos, com as disciplinas de História da Música, ministradas pela Escola 
de Música. Para isso, foi criado o grupo de disciplinas de História das Artes e Técnicas que, de início, e a partir da 
História das Artes e Técnicas II, tinha a duração de uma hora a mais do que a primeira, destinada à História da 
Música com a participação de um professor da Escola de Música.  
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