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EMENTA 
Estudo do contraponto modal e da harmonia tonal, proporcionando uma visão histórica e 
capacitando o aluno para escrita e análise de encadeamentos simples a 4 partes. 

 

OBJETIVOS 
Geral 
Compreender os procedimentos de encadeamentos de melodias e harmonias, de acordo com o 
estilo do período renascentista até a prática comum do século XVIII.  
Específico 

• Compreender as regras de condução de vozes através do contraponto a duas vozes; 
• Compreender e realizar progressões de acordes na harmonia tonal a   quatro partes; 
• Identificar técnicas de condução de vozes, progressões e funções harmônicas em obras 

da história da Música através de análises de partituras. 
 

 

PROGRAMA  
Intervalos: 

• Consonâncias e dissonâncias. 
• Movimentos intervalares: contrário, paralelo, direto e oblíquo. 

 
Contraponto modal a duas vozes: 

• Conceito das quatro espécies. 
 
Acordes: 

• Formação de tríades e tétrades; 
• Cifragem na harmonia tonal. 

 
Harmonia a quatro vozes: 

• Propriedades da sonoridade dos acordes: 
o Dobramentos e supressões; 
o Movimento harmônico: intervalos permitidos e proibidos. 

• Inversão de acordes; 
 
Encadeamentos: 

• Tipos de encadeamentos: 
o Tríades com uma nota em comum; 
o Tríades com duas notas em comum; 
o Tríades sem nota comum. 

 
Função harmônica: 

• As três funções da harmonia tonal: Tônica, Subdominante e Dominante. 
 
Progressão Harmônica: 



 

• Ritmo harmônico; 
• Progressão de expansão; 
• Progressão cadencial; 
• Progressão sequencial. 

 
Notas melódicas: 

• Nota de passagem, Bordadura, Escapada, Retardo, Apojatura e Antecipação. 
 
Análise de repertório. 
 

 

METODOLOGIA 
Aula expositiva e prática, com base nos conteúdos a serem ministrados e praticados em sala. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 
• Sala de aula. 
• Quadro branco. 
• Instrumentos musicais melódicos e harmônicos disponíveis. 
• Interface multimídia: 

o Caixa de som com entrada para cabo P2 ou RCA. 
o TV com entradas HDMI e/ou VGA e entrada de áudio P2 ou RCA. 
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 realizadas duas provas escritas a partir dos conteúdos ministrados, além de atividades 
valendo pontos. 
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