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Ementa:
Treinamento para reconhecimento e aplicação de estruturas harmônicas tonais básicas.
Apreciação de obras musicais referentes aos elementos estudados.

Objetivos:
Capacitar o aluno a reconhecer analiticamente e utilizar criativamente as estruturas harmônicas
básicas derivadas da escala maior e dos seus modos, utilizando os acordes dominantes
secundários, com ênfase na harmonia funcional e na relação escala-acorde. Capacitar o aluno a
realizar análise melódica tonal e a utilizar criativamente os conceitos aprendidos, harmonizando
melodias e criando melodias para harmonias dadas. Introduzir conceitos e técnicas de condução
de vozes tradicionais.

Conteúdos
Revisão
Harmonização de melodias com três acordes, com substituições por acordes de mesma família
funcional, e usando inversões e extensões.
Condução de vozes II
Acordes em posição fundamental.

Harmonia Funcional II
Dominantes secundários
A escala menor harmônica, seu campo harmônico e suas extensões
A escala menor melódica, seu campo harmônico e suas extensões.
O acorde alterado (5as e 9as alteradas).
Oficinas de análise harmônica e melódica (notas melódicas).
Escrita de melodias (com e sem harmonias dadas)
Harmonização de melodias III
Harmonização de melodias (diatônicas e com cromatismos) com dominantes secundários.
Harmonização de melodias diatônicas em tom menor.
Condução de vozes III
Acordes invertidos.

Metodologia
Aulas expositivas com conteúdo teórico, Audição de trechos musicais que contenham os
materiais estudados, Exercícios propostos e a correção dos mesmos.

Avaliação
A avaliação é constituída de duas provas individuais (peso 3) e os exercícios entregues durante o
semestre (peso 1). A partir destas notas, será calculada a média final.
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