


HARMONIA 

Estudos 



     NOTAS ESTRANHAS AO ACORDE 

As notas estranhas ao acorde são aquelas que não pertencem ao acorde 

identificado na harmonia de um trecho musical. As notas que formam o 

acorde são chamadas de notas reais. 

Bordadura (b): nota que aparece, em um tempo fraco, entre duas 

notas iguais do acorde em intervalo de 2ª maior ou menor, para cima ou 

para baixo. 

 

 



     NOTAS ESTRANHAS AO ACORDE 

Notas de passagem (np): notas que aparecem em tempos fracos entre duas 

notas diferentes do mesmo acorde, com movimentação por intervalos de 2ª 

maior ou 2ª menor. 

 

 



Retardo (r): nota estranha ao acorde parte de um processo que acontece 

em três momentos. São eles: 

 

- preparação: nota que pertence ao acorde 

- suspensão: prolongamento da nota anterior, em tempo forte, sobre o novo 

acorde. Essa nota, efetivamente, recebe a classificação de retardo. 

 

- resolução: movimentação da nota prolongada por grau conjunto 

descendente em direção à nota real do novo acorde. 

 

 

     NOTAS ESTRANHAS AO ACORDE 



É possível haver outras notas entre a suspensão e a resolução do retardo, 

essas notas são denominadas notas intercaladas (ni): 

 

 

 

     NOTAS ESTRANHAS AO ACORDE 



Antecipação (a): nota real do acorde seguinte antecipada, em tempo 

fraco, no acorde imediatamente anterior. 

     NOTAS ESTRANHAS AO ACORDE 



Apojatura (ap): semelhante ao retardo, mas sem preparação. A nota 

estranha acontece em tempo forte movimentando-se em seguida por 

intervalo de 2ªmaior ou menor, para cima ou para baixo, em direção à nota 

real do acorde. 

 

 

     NOTAS ESTRANHAS AO ACORDE 



A análise harmônica consiste em identificar os acordes – e funções 

harmônicas – que acontecem em determinados momentos de um trecho 

musical, decorrentes de sons simultâneos (verticalidade) ou da combinação 

de melodias independentes (horizontalidade). É importante também observar 

e considerar a posição métrica (tempos fortes e fracos) em que essas notas 

ocorrem. Para isso realizar a análise harmônica utilizamos como base o 

campo harmônico, suas possíveis ampliações e as modulações (migrações 

para outra tonalidade). 

     NOTAS ESTRANHAS AO ACORDE 



     INTRODUÇÃO À ANÁLISE HARMÔNICA 

Observe o trecho musical abaixo: 



   INTRODUÇÃO À ANÁLISE HARMÔNICA 

 

 

 

Observando os compassos encontramos notas predominantes em pequenos trechos e a partir 

dessas notas encontraremos, no campo harmônico, o acorde que acontece nesses trechos. 

 

 



     DEFINIÇÃO ANALISE HARMÔNICA 

Fazer uma  analise harmônica é atentar para todos os detalhes individuais em uma composição .  

 

É como desmontar uma peça e refazê-la , explicando para si todos os detalhes .   

 

Acordes, inversões e sua cifragem;   

 

 

 

 

Baixo Fundamental, que consiste numa linha melódica  pelas fundamentais dos acordes; 

 

Ritmo, as cadências, o motivo, a frase, etc.; 

 

Modulação:  o tom através dos acidentes da armadura de clave, das alterações ocorrentes no 
decorrer da composição; 

 

Progressões harmônicas;  

 

Ruptura entre harmonia e melodia; 

 

Opiniões de autores sobre tais passagens; 

 

Considerações Finais: Coletar informações e descrever  a peça; 

 

Referências bibliográficas 
 



 

 

 

 

 

• Cifrando os acordes encontrados: 

Campo harmônico de Dó Maior: 

C7M Dm7 Em7 F7M G7 Am7 Bm7(b5) 

I7M iim7 iiim7 IV7M V7 vim7 viim7(b5) 



           Campo Harmônico 
 

 

 

 

 

 

 

Observe, acima, que algumas notas não se encaixam no acorde identificado: essas são as 

chamadas notas estranhas ao acorde e serão estudadas na próxima aula. Iremos, a partir de 

agora, identificar essas notas através do sinal +. Essa indicação facilita o processo de análise 

harmônica. 



 

 

 

• Lá menor natural 

• Am7 Bm7(b5) C7M Dm7 Em7 F7M G7 

• im7 iim7(b5) III7M ivm7 vm7 VI7M VII7 

 

• Lá menor harmônica 

• Am7+ Bm7(b5) C7M(5+) Dm7 E7 F7M G# º 

• im7+ iim7(b5) III7M(5+) ivm7 V7 VI7M viiº 

 

• Lá menor melódica 

• Am7+ Bm7 C7M(5+) D7 E7 F#m7(b5) G#m7(b5) 

• im7+ iim7 III7M(5+) IV7 V7 vim7(b5) viim7(b5) 

 

Campo harmônico de Lá Menor: 



Analise a 1ª frase da composição 

• 1) Primeira frase:  

• a)- Tonalidade;  

• b)- Acordes;  

• c)- Modulação;  

• d)-Cadencia; 

• e)-Progressão;  

• f)-Ornamentos; 

 

• 2)- Conclusão 

 

• 3)- Referencias 

 

 

 


