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PLANO DE DISCIPLINA 

 

CURSO DISCIPLINA 
Licenciatura em Música Harmonia 3 

 

C.H. C. H. SEMANAL TURMA ANO/EXERCÍCIO 
60 3 1311-15.2 2018.2 

 
EMENTA 

Estudo da harmonia popular: conceitos de harmonização e rearmonização a partir do campo 
harmônico das escalas diatônicas; uso de tétrades, acordes de empréstimo do campo da dominante 
e da subdominante, acordes alterados e dissonâncias. 

 

OBJETIVOS 
Geral 
Conhecer os fundamentos da harmonia popular funcional, com base nas tétrades e procedimentos 
de harmonização e rearmonização, observando as similaridades e diferenças entre a harmonia 
tradicional e a funcional. 

Específico 
• Compreender os fundamentos da harmonia popular funcional; 
• Experimentar possibilidades de harmonização e rearmonização de melodias; 
• Praticar a improvisação de melodias a partir das escalas modais relacionadas ao campo 

harmônico; 
• Buscar paralelos na harmonia tradicional, a fim de criar pontes entre os conhecimentos, 

contextualizando-os. 

 

PROGRAMA 
• Tétrades: 

o Campo harmônico do modo maior; 
o Campo harmônico do modo menor natural, harmônico e melódico; 
o Expansão da função dominante: Dominantes secundários, Acordes SubV e 

Tétrades diminutas; 
o Acordes de empréstimo das regiões dominante, subdominante e homônimo. 

• Dissonâncias: 
o Acordes de nova, décima primeira e décima terceira; 
o Alterações em acordes dominantes. 

• Escalas modais: 
o Conceito; 
o Usos e relação na construção dos acordes nos diversos campos harmônicos. 

• Voicings: 
o Distribuição das notas de um acorde em uma progressão harmônica; 
o Voicing em progressão harmônica com melodia na voz mais aguda; 

• Rearmonização de melodias através da harmonia funcional. 
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Análise de repertório. 

 

METODOLOGIA 
Aula expositiva e debates em grupo sobre os temas, correlacionando a contextos de herança cultural. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 
• Sala de aula. 
• Quadro branco. 
• Interface multimídia: 

o Caixa de som com entrada para cabo P2 ou Bluetooth; 
o TV com entradas HDMI e/ou VGA; 
o Piano digital com 88 teclas; 
o Computador portátil e/ou tablet; 
o Bibliografia recomendada no Plano de Curso disponível na biblioteca. 

 

INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Serão realizados seminários, prova escrita, estudos dirigidos e atividades pertinentes à disciplina, 
envolvendo, no total, dois procedimentos avaliativos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ADOLFO, Antônio. O Livro Do Músico: harmonia e improvisação para piano, teclados e outros 
instrumentos. 4 ed. Rio de Janeiro: Irmãos Vitale, 2011. 
 
ALMADA, C. Harmonia Funcional. Campinas: Editora da UNICAMP, 2012. 
 
CHEDIAK, Almir. Harmonia e Improvisação. Rio De Janeiro: Lumiar, 1986. 1 e 2 v. 
 
FREITAS, Sérgio P. R. Teoria da harmonia na música popular: uma definição das relações de 
combinação entre os acordes da harmonia tonal. 1995. 174 f. Dissertação (Mestrado em Artes) – 
Programa de Pós-Graduação em Artes, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – 
UNESP, São Paulo, 1995. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CHEDIAK, Almir. Dicionário de acordes cifrados. São Paulo: Irmãos Vitale, 1984. 
 
HINDEMITH, Paul. Treinamento elementar para músicos. 4 ed. São Paulo: Ricordi Brasileira, 
1988. 
 
HOLST, Imogen. ABC da música. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 
 
MED, Bohumil. Teoria da Música. 4 ed. Brasília: Musimed, 1996. 
 
SADIE, Stanley. Dicionário Grove de música: edição concisa. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994. 
 
SCHOENBERG, Arnold et al. Fundamentos Da Composição Musical. 3 ed. São Paulo: Edusp, 
1996. 

 


