


Harmonia Musical 



 

 Contraponto - do latim, "punctus contra 
punctus". Combinação de duas ou mais 
melodias que se desenvolvem ao mesmo 
tempo.  



 Imitação - Técnica de composição 

contrapontística na qual uma voz repete, 

exatamente ou com modificações, o tema 

ou motivo exposto previamente por outra. 

As formas  teoricamente estritas de 

imitação são a fuga e o cânone. Foi muito 

utilizada na música polifônica do séc. XVI.  

 

 Invenção - Nome que, nos séculos XVII e 

XVIII, designava certas peças instrumentais 

de nítido caráter contrapontístico que 

desenvolviam trabalhosamente um motivo 

simples. É possível que proceda do 

ricercare. Seu principal expoente foi 

J.S.Bach (invenções a duas, três e quatro 

vozes).  

 Inversão - 1. Recurso musical por meio do 

qual se muda a posição das notas de um 

acorde. 2. O processo segundo o qual se 

transformam os intervalos sucessivos de 

um determinado motivo em seu contrário 

(ascendente ou descendente). 3. Técnica 

do contraponto para mudar as melodias 

inferior e superior.  

 Metamorfose - Técnica compositiva 

segundo a qual se transforma 

continuamente uma idéia ou um tema 

musical simples ao longo de um obra. 

Utilizam-se mudanças de ritmo, de modo, 

de cormatismo orquestral, instrumentação, 

etc.  



 
 Polifonia - Peça musical composta para 

várias vozes ou partes, onde todas têm a 

mesma importância e eu desenvolvimento 

melódico similar. É uma música de 

composição horizontal, na qual se dá uma 

nítida preferência pelos detalhes 

contrapontísiticos. Foi muito utilizada do 

séc. XIII ao séc. XVIII.  

 
 Homofonia - Música a várias vozes, de tipo 

vertical, executada em uníssono e onde 

uma das vozes interpreta a melodia 

principal e as restantes limtam-se a 

acompanhar. Recebe seu nome como 

oposição à polifonia, música de tipo 

horizontal, onde cada voz interpreta uma 

melodia completa.  

 
 Clusters-São cachos de sons (agregados 

de sons onde o pianista coloca o antebraço 

ou a mão espalmada).  

 
 Fuga - composição musical cujas 

diferentes partes se sucedem, como se 

uma estivesse perseguindo a outra.  


