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Ementa
Acordes, formação, inversão e cifragem. Campo harmônico maior e menor, bem como,
o campo harmônico modal e suas nuances técnico -aplicativas. Análise, harmonização e
rearmonização de músicas diversas. Percepção e grafia harmônica. Execução harmônica
instrumental. Progressões harmônicas e suas implicações contextuais. Harmonia tonal e
modal.

Objetivo Geral
Construir com o alunado condições necessárias para análise e rearmonização de músicas em
diferentes gêneros e estilos, além, de “colorir” novas melodias com harmonias elaboradas a
partir de moderna estruturação, preparando-os para um maior e melhor entendimento do
universo musical.

Objetivos Específicos
-

Entender o campo harmônico das escalas maior e menor;

-

Analisar progressões harmônicas em contextos musicais diversos;

-

Construir, através da audição harmônica, parâmetros para análise;

-

Construir tabelas para reconhecimento dos acordes de empréstimo modal;

-

Oportunizar a escuta de repertório musical abrangido pelas unidades programáticas.

Conteúdo Programático
1. Formação de acordes, inversão e cifragem prática e analítica;
2. Campo harmônico maior e menor e acordes diatônicos;
3. Funções e áreas harmônicas;
4. Cadências harmônicas e suas funções principais;

5. Cadência two-five; sinais de análise;
6. O Acorde dominante, principal, secundário, extensivo e substituto. e suas funções;
7. Resoluções do acorde dominante;
8. O acorde sus4 e suas funções;
9. Acordes de função dupla e de empréstimo modal;
10. IIm cadencial; two-five cadencial e isolado;
11. Modos gregos (visão simplificada), tensões e notas evitadas;
12. Critério funcional e acústico das notas evitadas;
13. Acordes diminutos: passagem, auxiliar e com função dominante.

Metodologia
-

Exposição e discussão em sala dos temas propostos neste programa;

-

Audição, apreciação e análise harmônica de exemplos musicais gravados, em áudio, que
sejam fonte geradora de observação, análise e discussão.

Avaliação
O processo avaliativo constará de 3(três) provas escritas, sendo possível uma 4ª(quarta), se
necessário, onde será atribuído grau de 0 (zero) a 10 (dez) em avaliaçõesseqüenciais que
ocorrerão após cada dois encontros, excetuando-se a 4ª(quarta) avaliação que, caso seja
necessária, ocorrerá no encontro subseqüente à 3ª(terceira) avaliação.
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