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Créditos: 04
Carga Horária: 60 horas
Ano/semestre:
Pré-requisito: sem pré-requisito

EMENTA: Escalas maiores e menores e a constituição de seus acordes. Regras de condução
a quatro vozes. Cifragem, progressões fundamentais e estabelecimento da tonalidade.
Modulação a tons vizinhos.

OBJETIVO GERAL:
Desenvolver o controle harmônico e o controle

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
-

tonal;

melódico na condução das quatro vozes, ou seja, soprano,
contralto, tenor e baixo, regidos pelas regras da Harmonia

Compreender os princípios básicos da música

-

Compreender

as

regras

estabelecidas

pela

Harmonia Tradicional na condução das quatro

Tradicional.

vozes principais;
-

Analisar os acordes de pequenas seqüências
harmônicas com base nos graus da escala, e
suas respectivas inversões e funções tonais;

-

Criar pequenas seqüências harmônicas, em
diferentes tonalidades, com o emprego de
acordes diatônicos e dissonâncias advindas de
tons vizinhos;

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

-

Escalas maiores e menores e a constituição de seus

-

acordes.
-

Tríades e tétrades e suas inversões.

-

Lei do mínimo esforço.

-

Movimentos contrário, oblíquo, direto e paralelo.

Progressões fundamentais e estabelecimento da
tonalidade.

-

Notas

alteradas

oriundas

de

tonalidades

vizinhas em escalas maiores e menores.
-

Tratamento das dissonâncias.

-

Dominantes secundárias.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS
-

Aulas

teórico-expositivas

seguidas

SISTEMA DE AVALIAÇÃO
de

questionamento.
-

Audições comentadas de seqüências harmônicas,

-

Três provas seqüenciais somativas.

-

Interesse e

participação

na

elaboração

seqüências harmônicas em sala e em casa.

tanto em obras do repertório tradicional quanto em
seqüências criadas em sala.
-

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

-

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

-

Aulas de exercício interativas anteriores a cada
prova.
Elaboração: Profª. Ricieri Carlini Zorzal

Aprovado em Assembléia Departamental
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