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Apresentação
A motivação mais imediata (não a principal) para esta disciplina é a forte tendência ao
esquecimento da música na concepção de filmes por parte de alunos de Cinema. Desde os
primeiros TCCs deste curso, em 2008, é muito comum os filmes serem realizados sem uma
concepção musical prévia. O simples desconhecimento da matéria é um dos fatores aos quais
podemos atribuir essa tendência. Uma introdução a conceitos básicos e, através deles, a
algumas possibilidades de composição ou montagem musical pode contribuir para reverter
essa tendência: geralmente o leigo se surpreende com a facilidade com que esses conceitos
básicos se nos incorporam, mudando drasticamente nossa sensibilidade para a música e assim
ampliando as possibilidades de escolha quando se trata de elaborar ou pelo menos imaginar
trilhas musicais.
Trilha Sonora 1 e Trilha Sonora 2 são, assim, disciplinas introdutórias, propostas nesse
sentido, embora não se restrinjam a alunos do curso de Cinema. Trilha Sonora 1 é uma
disciplina da musicalização básica. Nela veremos conceitos básicos de música, iniciação à
leitura da partitura, à harmonia funcional e a grandes tópicos da história da música. De posse
desses termos básicos, em Trilha Sonora 2 teremos a leitura (musical) de trechos de trilhas
sonoras, sempre no sentido de neles identificar gestos de composição que possam ser
exemplares. (Vale lembrar que essa divisão em duas disciplinas foi motivada pela demanda de
tempo para detalhamento, repetição e aprofundamento observada na disciplina única, Trilha
Sonora, oferecida nos dois semestres de 2018.)
Note-se que Trilha Sonora 1 será pré-requisito para Trilha Sonora 2. Mesmo quem já
conhece alguns dos conceitos básicos poderá cursar a primeira, podendo enriquecer exercícios
de percepção, apreciação ou produção musical que estarão entre as atividades propostas. De

qualquer modo, quem quiser cursar Trilha Sonora 2 sem ter cursado Trilha Sonora 1 poderá
fazê-lo se for aprovado num teste de nivelamento, que deverá ser pedido com antecedência.
Em ambas as disciplinas, faremos pequenos exercícios de intervenção em trilhas,
modificações, experimentações e, principalmente em Trilha Sonora 2, composições de
pequenos trechos. Será estimulado o trabalho com software de produção musical dentro das
possibilidades do Laboratório de Som do Depto de Artes, em conjunto com o trabalho com
softwares de montagem (já conhecidos da maioria dos alunos de Cinema).
A orientação geral das disciplinas corresponde à concepção de música enquanto
montagem e vice-versa, além da concepção tanto da música quanto da montagem como gesto
necessariamente político. Essa orientação está fundamentada na pesquisa que iniciei
recentemente, tanto na área de Teoria do Cinema quanto em minha pesquisa no âmbito da
Pós-Graduação em Literatura – notadamente no projeto de pesquisa Montagemúsica.

Avaliação
O instrumento principal de avaliação de Trilha Sonora 1 será um exercício em produção
musical a ser feito no laboratório de som, no fim do semestre, a partir do que terá sido
apresentado em sala de aula. Antes desse exercício final, teremos algumas seções no
laboratório e repetições de exercícios em sala de aula. Todos os exercícios anteriores poderão
contribuir com a média final recebendo nota de participação – no sentido de motivar os alunos
a repetirem atividades cuja apreensão demanda, justamente, repetição. Os detalhes da
avaliação serão apresentados até o início do semestre.

Cronograma
/19: Introdução. Termos básicos. Altura, intensidade, duração, timbre.
/19: Tonalidade.
/19: Escrita musical. Notas. Teclado bem temperado. Armaduras de clave.
/19: Escrita musical (cont.). Métrica x Ritmo.
/19: Modos.
/19: Estúdio: exercícios.
/19: Instrumentos. Naipes. Orquestra.
/19: Harmonia funcional básica. Acordes.
/19: Harmonia funcional básica: tônica (I), dominante (V), subdominante (IV). Sétima.

/19: Estúdio: exercícios.
/19: Homofonia e polifonia. Renascimento. O cânone.
/19: O barroco. Bach. A fuga.
/19: O clássico. A forma sonata. Mozart.
/19: Beethoven.
/19: O romantismo. A ópera. Verdi. Wagner.
/19: Estúdio: Gravações.
/19: Estúdio: Gravações.
/19: Estúdio: Gravações.
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