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CONHEÇA SEU PROFESSOR

Ribeiro diCastro

Compositor, Regente e Professor. Formado em
Licenciatura pela UNIRIO, onde também cursou uma
segunda graduação em Composição e Regência. É
fundador e professor do Espaço Araçá Studio, que há
mais de 10 anos vem realizando cursos livres de
música. Atuou 13 anos como regente do Coral INT
(Instituto Nacional de Tecnologia) e como regente de
outros corais, incluindo o coral do Circo Voador. Foi
diretor musical e preparador vocal do Bloco Gigantes
da Lira e suas ramificações no teatro. É compositor de
Música Clássica e de diversas trilhas sonoras para
teatro e cinema nacional e internacional.
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Apresentação do Curso
O curso de teoria musical é destinado para qualquer pessoa
interessada independente no nível de conhecimento musical e tem
como objetivo desenvolver o conhecimento sobre teoria da música e a
percepção musical do aluno. O curso é a ferramenta essencial para
qualquer músico profissional ou amador, assim como para todos os
apreciadores que querem ter uma conexão mais profunda com a
linguagem musical. No curso vamos tratar dos elementos primordiais
da teoria musical, a saber: a escrita musical: vamos conhecer as
propriedades do som e como traduzi-las na pauta; vamos entender na
prática as relações sonoras: duração, altura, intensidade e timbre;
vamos aprender noções de melodia, harmonia e ritmo; aprender o que
são intervalos musicais e como classificá-los; como definir e
identificar os compassos simples e composto; estudar escalas: tipos de
escalas e como se estrutura uma escala melódica e harmônica, noções
de tonalidade, armadura de clave, modos e escalas exóticas, técnicas
de transposição e variação, tecituras de alguns instrumentos de
orquestras e da voz.
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Aula 01 Aula 02

Aula 03 Aula 04

Aula 05 Aula 06

Aula 07 Aula 08

Aula 09 Aula 10

Introdução
Propriedades do som, Pentagrama, Clave.

Duração parte 2
Compasso simples, compasso composto, 
exemplos.

Duração parte 3
Andamento, marcação de compasso, 
quiáltera, contratempo,sincopa.

Duração parte 1
Figura da nota, pausa, ligadura, ponto de 
aumento, duplo ponto de aumento, 
fermata; ponto de diminuição.

Duração parte 4 e intensidade
Articulações, sinais de reprodução, regras 
de grafia, sinais de dinâmica.

Altura parte 2
Escala, modo maior, modo menor.

Altura parte 3
Noção de melodia e harmonia, tonalidade, 
Escalas cromáticas, escalas enarmônicas, 
escalas homônimas.

Altura parte 1
Noção de intervalo, sinais de alteração, 
notas enarmônicas, semitom cromático e 
diatônico.

Altura parte 4
Intervalos, como qualificar os intervalos, 
como formar intervalos, intervalos 
consonantes e dissonantes.

Altura parte 5
Modos, escalas exóticas
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Aula 11 Aula 12

Altura parte 6
Ornamentos, Transposição.

Timbre
Classificação das vozes e dos instrumentos.
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