
PROGRAMA DE DISCIPLINA

1. IDENTIFICAÇÃO*
CURSO:  Música
DISCIPLINA: Contraponto II CÓDIGO: MU455
CRÉDITOS: 02 CARGA HORÁRIA: 30h OFERECIMENTO: 2º semestre
PRÉ-REQUISITO: MU355

2. EMENTA*
Estudo da técnica polifônica da música ocidental. Prática de escrita contrapontística. 

3. OBJETIVOS*
Apresentar os fundamentos da escrita contrapontística do barroco tardio alemão a partir da apreciação e análise 
de peças contrapontísticas para teclado como invenções, sinfonias, ricercari e fugas. Ao final do curso os 
discentes devem ser capazes de escrever uma fuga no estilo de J. S. Bach, compreendendo as especificidades 
formais, estilísticas e históricas que marcam as obras contrapontísticas do período. Para além de obras do período
barroco, poderào ser vistas construções polifônicas de outros períodos marcadas pela influência do contraponto 
tonal barroco. Para além de introduzir aos discentes as técnicas de escrita polifônica tonal, o curso tem por 
objetivo educá-los de forma a transformar sua escuta de obras do período barroco, a pensar em termos de 
criação/escritura a partir de restrições estilísitcas ou de outra natureza (contraponto invertível, stretto, etc.) e a 
contextualizar historicamente as regras de escrita estudadas a partir da análise de obras.

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO*
A melodia barroca: princípios gerais de estilo e contorno melódico
Planejamento harmônico da escrita de invenções a duas vozes, sinfonias a três vozes e fugas;
Estudo de encadeamentos frequentes e infrequentes na escrita barroca;
O uso do cromatismo na música barroca;
Princípios de escrita de invenções e sinfonias;
Princípios de escrita de fuga.

5. METODOLOGIA DE ENSINO
Exposição: fundamentos teóricos e práticos. 
•Exercícios realizados em aula com a participação dos alunos. 
•Exercícios a serem realizados em casa pelos alunos. 
•Correção de exercícios em aula. 
•Leitura da bibliografia e reflexão (atividade individual do aluno) 
•Análise de fugas (atividade individual do aluno) 
•Escrita de invenções/sinfonias;
•Escrita de uma fuga, com trabalho acompanhado pelo professor ao longo do semestre.

6. RECURSOS E MATERIAIS DE APOIO
Partituras, papel pautado, laptop, softwares de notação, ambientes de musicologia assistida por computador, data-
show, alto-falantes, piano.

7. BIBLIOGRAFIA*
GOETSCHIUS, P. Counterpoint Applied In the Invention, Fugue, Canon and other polyphonic forms. New 
York: G. Schirmer, 1902. 
KENNAN, K. Counterpoint workbook. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1972. 
___. Counterpoint, based on eighteenth century practice. 4th Edition ed. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 
1999. 
KERMAN, J. The Art of Fugue: Bach Fugues for Keyboard, 1715-1750. [s.l.] University of California Press, 
2015. 
MANN, A. The Study of Fugue. New York: Dover Publications, 1987. 
MICHELS, U. dtv-Atlas Musik: Band 1: Systematischer Teil. Musikgeschichte von den Anfängen bis zur 
Renaissance. 23., durchgesehene und korrigierte Auflage. ed. [s.l.] dtv Verlagsgesellschaft, 1977. 



___. dtv-Atlas Musik: Band 2: Musikgeschichte vom Barock bis zur Gegenwart. 16., durchgesehene und 
korrigierte Auflage. ed. Kassel u.a.: dtv Verlagsgesellschaft, 1985. 
___. Atlas de música. Lisboa: Gradiva, 2007a. v. 2
___. Atlas de música. Lisboa: Gradiva, 2007b. v. 1
NORDEN, H. Foundation studies in fugue. New York: Crescendo, 1977. 
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Schirmer Books ; Maxwell Macmillan Canada ; Maxwell Macmillan International, 1992. 
ZAMACOIS, J. Curso de formas musicales. Barcelona: Idea Books, S.A., 2004. 

8. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Prova (invenção a duas vozes): 40%; 
Trabalho final (escrita de uma fuga): 60%
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