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Ementa
Modulação a tonalidades distantes. Notas estranhas ao acorde: notas de passagem,
bordaduras, apojaturas, retardos, antecipações, escapadas, notas vizinhas e notas pedal.
Princípios da análise Schenkeriana em pequenas estruturas formais.

Objetivo Geral
Desenvolver a capacidade perceptivo-analítica acerca de seqüências harmônicas
modulatórias em pequenas estruturas formais da música tonal.

Objetivos Específicos
-

Compreender os diversos processos modulatórios;

-

Classificar as notas utilizadas nas seqüências tonais estudadas em notas do acorde e
notas estranhas à harmonia;

-

Analisar os acordes de pequenas seqüências harmônicas modulatórias com base nos
graus da escala, e suas respectivas inversões e funções tonais dentro do repertório de
tradição européia;

-

Criar pequenas seqüências harmônicas modulatórias, em diferentes tonalidades, com o
emprego de notas estranhas à harmonia;

-

Iniciar a compreensão acerca do processo analítico de Schenker.

Conteúdo Programático
-

Quadro de regiões tonais e a relação de cada tonalidade com a tonalidade principal.

-

Tonicalização, região tonal e modulação.

-

Notas estranhas à harmonia: passagem, bordadura, apojatura, retardo, antecipação,
escapada, nota vizinha e nota pedal.

- O processo reducionista de Schenker em pequenas estruturas fraseológicas.

Metodologia
-

Aulas teórico-expositivas seguidas de questionamento.

-

Audições comentadas de obras do repertório tradicional para percepção dos processos
modulatórios.

-

Execução, em sala de aula, de melodias acompanhadas para percepção de notas
estranhas à harmonia.

-

Emprego de softwares de editoração musical para realização de trabalhos de casa.

-

Estímulo para que os alunos executem e ouçam as seqüências harmônicas que
elaboram.

-

Aulas de exercício interativas anteriores a cada prova.

-

Correção explicativa das provas dadas.

Avaliação
-

Duas provas seqüenciais somativas.

-

Trabalho escrito com apresentação oral, podendo ser individual ou em dupla.

Interesse e participação na elaboração de seqüências harmônicas em sala e em casa.
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