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EMENTA: Estudo de fraseologia, movimentos melódicos e harmônicos, cifragem, realização
de baixo dado, acordes de 6ª, 4ª e 6ª, 4ª aumentada e 6ª, harmonia a 4 vozes,
dobramentos e cadências harmônicas; modulação aos 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, conforme os princípios 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.

Progressões fundamentais e estabelecimento da
tonalidade.

-

Tríades e tétrades e suas inversões.

-

Movimentos contrário, oblíquo, direto e paralelo.

-

Condução de vozes

-

Tratamento das dissonâncias.

-

Acordes cifrados

-

Cadências tonais

-

Noções de Harmonia Funcional

-

Dominantes secundárias

-

Notas

alteradas

oriundas

de

tonalidades

vizinhas em escalas maiores e menores.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS
-

Aulas

teórico-expositivas

seguidas

SISTEMA DE AVALIAÇÃO
de

-

UFMA (Res. Nº 161/2000 CONSEPE).

questionamento.
-

Audições comentadas de seqüências harmônicas,

-

-

seqüências criadas em sala.
Emprego de softwares de editoração musical para

Elaboração e apresentação de um trabalho
prático, vocal ou instrumental, apresentado ao
final do semestre.

realização de trabalhos de casa.
-

Interesse e participação na elaboração dos
trabalhos propostos.

tanto em obras do repertório tradicional quanto em

-

Três avaliações, conforme normas gerais da

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

-

Aulas de exercício interativas anteriores a cada
prova.
Elaboração: Prof. Roberto Thiesen
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