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INTRODUÇÃO

Este livro foi elaborado com o intuito de abordar um dos conteúdos mais

importantes da prática musical: o Campo Harmônico Maior.

Esta série de livros inicia com o estudo Campo Harmônico Maior e tem por

objetivo te fazer compreender desde o seu conceito até a sua utilização

prática, permitindo que você use os conhecimentos aqui demonstrados para

realizar análises musicais, transpor acordes de tonalidade e perceber as

funções harmônicas auditivamente (ou seja, perceber os acordes de ouvido).

O estudo será feito através da demonstração de conceitos, explicações, 

tabelas e figuras.

O livro ainda possui uma série de exercícios teóricos e análises musicais.

Além de contar também as respostas dos exercícios (ao final do livro) e

exemplos em áudio que podem ser baixados clicando no ícone: indicado

no decorrer do material.

Professor Adriano Vilela
Meu site: profadrianovilela.com.br

Instagram: @adriano__vilela

Revisor textual: Marcus Prado.

Instagram: @prof.marcusprado

Revisor musical: Diego Lima

Instagram: @diegolimaguitar
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CAMPO HARMÔNICO

Chamamos de Campo Harmônico o conjunto de acordes formados a partir
de cada uma das notas de uma escala, seja ela de que tipo for (maior,
menor, modal, etc.). Sendo assim, uma escala com sete notas terá sete
acordes em seu campo harmônico, pois cada uma das notas da escala será
a fundamental de um dos acordes.

Tomemos como exemplo a escala de Dó Maior:

Se usarmos cada uma das notas da escala de Dó Maior como a nota
fundamental para formarmos acordes, estaremos construindo o que
chamamos de “Campo Harmônico de DóMaior”.

Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó

Lembre-se: os acordes são 3 ou mais notas tocadas ao mesmo
tempo e são formados por sobreposições de terças. Então sobre
cada nota da escala iremos sobrepor intervalos de terça até
formamos os acordes.

Quinta Sol Lá Si Dó Ré Fá Fá Sol

Terça Mi Fá Sol Lá Si Dó Ré Mi

Fundamental Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó

Campo Harmônico de DóMaior

Clique aqui e baixe o áudio para ouvir o resultado da sobreposição de terças na
escala de Dó Maior.
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MAIS UM EXEMPLO

Agora tomemos como base a escala de RéMaior.

Façamos então o mesmo procedimento que fizemos com a escala de Dó
Maior, e sobre cada nota da escala de Ré Maior, formemos intervalos de terça
até obtermos acordes.

Ré Mi Fá# Sol Lá Si Dó# Ré

Quinta Lá Si Dó# Ré Mi Fá# Sol Lá

Terça Fá# Sol Lá Si Dó# Ré Mi Fá#

Fundamental Ré Mi Fá# Sol Lá Si Dó# Ré

Ré, M i, Fá# , Sol, Lá, Si, D ó# , Ré.

Notas que formam o acorde de Ré Maior (D)

Campo Harmônico de RéMaior

Os acordes resultantes da sobreposição de terças também são chamados de
“tríades diatônicas”, pois são formados apenas por notas que pertencem à
escala.

Clique aqui e baixe o áudio para ouvir o resultado da sobreposição de terças na
escala de Ré Maior.
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CLASSIFICAÇÃO DOS ACORDES
DO CAMPO HARMÔNICO

Como vimos acima, ao sobrepor terças sobre as notas da escala acabamos
formando acordes diferentes sobre cada uma dessas notas. Vamos então
identificar e classificar cada um desses acordes.

O Nome do acorde

Quinta Sol Lá Si Dó Ré Fá Fá Sol

Terça Mi Fá Sol Lá Si Dó Ré Mi

Fundamental Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó

A primeira coisa que devemos saber é que cada acorde recebe o nome da sua
fundamental.

O tipo do acorde (o seu modo)

São quatro tipos básicos de acordes: maior, menor, diminuto e
aumentado.

O tipo ou o modo do acorde é determinado pela organização das terças que
empilhamos.

Lembremos dessa organização:

Acorde maior: terça maior + terça menor 
Acorde menor: terça menor + terça maior 
Acorde diminuto: terça menor + terça menor 
Acorde aumentado: terça maior + terça maior

Terça m a ior =2 tons  
Terça m enor =1tom e m eio
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O TIPO DO ACORDE

Agora tomemos como base o campo harmônico de Dó Maior.

O acorde formado sobre a primeira nota da escala (Dó) tem as
seguintes notas: Dó – Mi – Sol. Vamos analisar a organização das suas terças:

De Dó para Mi temos uma terça maior.
E de Mi para Sol temos uma terça menor.

Terça maior + terça menor = acorde maior.

Portanto, o acorde formado sobre a primeira nota da escala de Dó Maior
é um acorde do tipo Maior. Por isso o chamamos de DóMaior (C).

Agora façamos o mesmo com os outros acordes.

Segundo acorde do campo harmônico:

O acorde formado sobre a segunda nota da escala (Ré) tem as
seguintes notas: Ré – Fá – Lá

De Ré para Fá temos uma terça menor.
E de Fá para Lá temos uma terça maior.

Terça menor + terça maior = acorde menor.

Portanto, o acorde formado sobre a segunda nota da escala de Dó Maior
é um acorde do tipo Menor. Por isso o chamamos de RéMenor (Dm).

Quinta Sol Lá Si Dó Ré Fá Fá Sol

Terça Mi Fá Sol Lá Si Dó Ré Mi

Fundamental Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó



O TIPO DO ACORDE

Terceiro acorde do campo harmônico:

O acorde formado sobre a terceira nota da escala (Mi) têm as seguintes
notas:Mi – Sol – Si

De Mi para Sol temos uma terça menor.
E de Sol para Si temos uma terça maior.

Terça menor + terça maior = acorde menor.

Portanto, o acorde formado sobre a terceira nota da escala de Dó Maior é
um acorde do tipoMenor. Por isso o chamamos deMi Menor (Em).

Quarto acorde do campo harmônico:

O acorde formado sobre a quarta nota da escala (Fá) tem as seguintes
notas: Fá – Lá – Dó

De Fá para Lá temos uma terça maior.
E de Lá para Dó temos uma terça menor.

Terça maior + terça menor = acorde maior.

Portanto, o acorde formado sobre a quarta nota da escala de Dó Maior é
um acorde do tipoMaior. Por isso o chamamos de FáMaior (F).
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Quinto acorde do campo harmônico

O acorde formado sobre a quinta nota da escala (Sol) tem as seguintes
notas: Sol – Si – Ré

De Sol para Si temos uma terça maior.
E de Si para Ré temos uma terça menor.

Terça maior + terça menor = acorde maior.

Portanto, o acorde formado sobre a quinta nota da escala de Dó Maior é
um acorde do tipoMaior. Por isso o chamamos de Sol Maior (G).

Sexto acorde do campo harmônico

O acorde formado sobre a sexta nota da escala (Lá) tem as seguintes
notas: Lá – Dó – Mi

De Lá para Dó temos uma terça menor.
E de Dó para Mi temos uma terça maior.

Terça menor + terça maior = acorde menor.

Portanto, o acorde formado sobre a sexta nota da escala de Dó Maior é
um acorde do tipoMenor. Por isso o chamamos de Lá Menor (Am).
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Acordes C Dm Em F G Am Bº C

Graus I ii iii IV V vi viiº VIII
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O TIPO DO ACORDE

Sétimo acorde do campo harmônico.

O acorde formado sobre a sétima nota da escala (Si) tem as seguintes notas: 
Si – Ré – Fá

De Si para Ré temos uma terça menor.
E de Ré para Fá temos uma terça menor.

Terça menor + terça menor = acorde diminuto.

Portanto, o acorde formado sobre a sétima nota da escala de Dó Maior é um 
acorde do tipo Diminuto. Por isso o chamamos de Si Diminuto (Bº).

Sendo assim, estes são os acordes que compõem o Campo Harmônico de Dó 
Maior:



GRAUS E TIPOS DE
ACORDES

Para fins de análise usamos algarismos romanos para identificar o tipo do
acorde e o seu grau correspondente.

O grau indica a posição do acorde dentro do campo harmônico. Sendo assim,
o quinto grau ( V ) de Dó Maior é o acorde de Sol Maior.

Usamos os algarismos romanos em MAIÚSCULO para identificar os acordes 
maiores. E algarismos romanos em minúsculo para identificar os acordes 
menores e diminutos.

Para o diminuto ainda acrescentamos o símbolo de grau º ao lado do 
algarismo romano: viiº.

O campo harmônico formado sobre qualquer escala maior SEMPRE irá gerar a 
seguinte configuração dos graus:

Primeiro acorde: maior ( I ) 

Segundo acorde: menor ( ii ) 

Terceiro acorde: menor ( iii ) 

Quarto acorde: maior ( IV )

Quinto acorde: maior ( V ) 

Sexto acorde: menor ( vi ) 

Sétimo acorde: diminuto ( viiº )
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Você deve memorizar a seguinte tabela:

Maiores I, IV e V

Menores ii, iii e iv

Diminuto viiº

Verifiquemos se esta regra realmente se cumpre em outros campos
harmônicos maiores.

Formemos o Campo Harmônico de RéMaior:

Quinta Lá Si Dó# Ré Mi Fá# Sol Lá

Terça Fá# Sol Lá Si Dó# Ré Mi Fá#

Fundamental Ré Mi Fá# Sol Lá Si Dó# Ré

Tipo: M m m M M m º M

Grau: I ii iii IV V vi viiº VII

Acordes D Em F#m G A Bm C#º D

Graus I ii iii IV V vi viiº VIII

Portanto, estes são os acordes do campo harmônico de RéMaior:

GRAUS E TIPOS DE
ACORDES



Todos os acordes que compõem um determinado campo harmônico formam
uma harmonia concisa entre si e possuem uma profunda relação com a
escala da qual derivam.

Por este motivo, os sete acordes do campo harmônico maior podem
harmonizar muito bem melodias feitas com as notas da escala de onde eles
surgiram.

Por exemplo, melodias compostas com as notas da escala de Ré Maior serão
muito bem harmonizadas se você usar os acordes do campo harmônico de
RéMaior.

É justamente por este motivo que ao formarmos um Campo Harmônico,
estamos também estabelecendo uma tonalidade, um TOM.

Quando dizemos que uma música está em uma determinada tonalidade,
estamos automaticamente identificando o Campo Harmônico sobre o qual a
harmonia da música está estruturada.

Portanto, dizer que a música está em Dó Maior, quer dizer que usaremos os
acordes de Dó Maior para harmonizar a melodia.

Agora que você já compreendeu o que é e como se formam os campos
harmônicos, chegou a hora de praticar com exercícios.

É assim que sabemos quais acordes podem ser usados para harmonizar uma
melodia. Claro que existem outras possibilidades, mas este é o seu primeiro passo
para colocar os acordes em uma música.

TONALIDADE
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1. Forme os campos harmônicos das seguintes escalas:

As tabelas abaixo já possuem as notas fundamentais de cada escala, complete os espaços
com as notas que faltam para formar os acordes. Lembre-se de obedecer às notas das
escalas.

a) Sol Maior

b) Lá Maior

c)Mi Bemol Maior

d) FáMaior

EXERCÍCIOS

Quinta

Terça

Fundamental Sol Lá Si Dó Ré Mi Fá# Sol

Quinta

Terça

Fundamental Lá Si Dó# Ré Mi Fá# Sol# Lá

Quinta

Terça

Fundamental Mib Fá Sol Láb Sib Dó Ré Mib

Quinta

Terça

Fundamental Fá Sol Lá Sib Dó Ré Mi Fá



2. Complete a tabela com os acordes dos campos harmônicos.

A tabela já possui como exemplo os campos de Dó e Ré maior. Complete com os demais.

EXERCÍCIOS

Tonalidades Acordes do Campo Harmônico
I ii iii IV V vi viiº VIII

Dó Maior C Dm Em F G Am Bº C

Sol Maior
Ré Maior D Em F#m G A Bm C#º D

Lá Maior
Mi Maior
Si Maior

Fá# Maior
Dó# Maior

M m m M M m D M

Clique aqui e baixe os áudios dos Campos Harmônicos do exercício.
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3. Dados os acordes e as tonalidades, identifique o grau correspondente
do acorde.

Veja o exemplo: Am é o vi de Dó Maior

a) Bm é o de RéMaior

b) Ab é o de Ré Bemol Maior

c) F#m é o de Lá Maior

d) C é o de Sol Maior

e) D é o de Lá Maior

f) G#m é o de Mi Maior

4. Escreva as notas dos acordes pedidos de acordo com o grau e a 
tonalidade. Acrescente a cifra do acorde.

Veja o exemplo:
ii de Ré Maior: mi – sol – si (Em)
IV de Mi Maior: lá – dó# – mi (A)

a) iii de DóMaior:

b) vi de FáMaior:

c) V de Si Maior:

d) IV de Mi Bemol Maior:

EXERCÍCIOS



19

5. Analise a sequência de acordes a seguir e identifique os graus do 
campo harmônico.

Exemplo: Os acordes da música “I'm Yours - Jason Mraz” em Si Maior 
tem a seguinte sequência:

B – F# – G#m – E
I V vi IV

Ao lado de cada sequência foi colocada a tonalidade que você deve usar 
na análise.

a) C – G – Am – F (Dó Maior)

b) A – Bm – C#º - Em – A – D (Ré Maior)

c) B – F# - G#m – E (Si Maior)

d) Eb – Bb – Cm – Ab (Mi Bemol Maior)

e) E – C#m – F#m – B (Mi Maior)

f) A – F#m – D – E (Lá Maior)

EXERCÍCIOS



FUNÇÕES HARMÔNICAS:

Unindo a teoria com a prática.

Um dos meus princípios como professor de teoria musical é
demonstrar aos alunos que a teoria e a prática andam juntas. Elas são
as duas asas que fazem a sua prática musical voar. Portanto, agora
vamos pôr em prática o conteúdo de Campo Harmônico passando
pelas funções dos graus e o comparativo entre eles e, de quebra
vamos aprender como conhecer os graus do campo harmônico pode
nos ajudar a tirar músicas de ouvido.

As Funções dos acordes e as 3 EMOÇÕES principais
na música tonal.

Antes mesmo de conhecermos as notas, escalas, acordes ou o método de
composição usado em uma música, percebemos as emoções que esta música
emana e em poucos instantes de escuta nos damos por satisfeitos ou não em
relação à música que estamos ouvindo. Ou seja, o primeiro “filtro” para
decidir se gosto ou não de uma música é a emoção ou sensação que ela me
causa.
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AJUDAR A TIRAR MÚSICAS DE OUVIDO



Mas de onde vem esse poder de emanar sensações e emoções das músicas?

Meu caro amigo, vem de algo que você acabou de aprender: dos acordes e
graus do campo harmônico. E quando conseguimos reconhecer
auditivamente essas sensações e emoções, passamos também a reconhecer
os acordes que são usados para causar tais sensações.

Quer ver isto na prática? Procure por vídeos do músico
Charles Cornell demonstrando a sua incrível habilidade de
harmonizarmemes da internet.

Esse fenômeno ocorre porque cada um dos graus do campo harmônico
transmite uma “sensação auditiva” ou emoção diferente. Iniciemos então
com as três emoções principais: a tônica, a subdominante e a dominante.
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A) A Tônica

Chamamos de tônica todo o acorde localizado no primeiro grau do campo
harmônico. Sendo assim, por exemplo, dentro do campo harmônico de Dó
Maior, o acorde de dó maior (C) é a tônica desse campo harmônico, pois é o
acorde construído sobre a primeira nota da escala.

A tônica nos causa as seguintes sensações: repouso, estabilidade, calma,
quietude, paz.

Quando ouvimos a tônica de uma tonalidade, temos a sensação de que a
música chegou no seu momento de repouso e estabilidade. Por isso o acorde
de tônica é comumente usado para iniciar ou concluir frases e ideias
musicais.

B) A Dominante.

Localizada no quinto grau do campo harmônico, a dominante nos transmite a
ideia de tensão. Ela nos dá a sensação de instabilidade. Porém, é uma
instabilidade que quer repousar, por isso é tão comum tocarmos a dominante
e logo depois a tônica, causando as sensações de “tensão” e logo depois
“repouso”. Ou como dizemos, estamos fazendo uma “preparação” para um
acorde que irá repousar.

C Dm Em F G Am Bº C

I ii iii IV V vi viiº VIII
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Em Dó Maior essa relação entre Dominante e Tônica se dá com os acordes
de G e C.

C Dm Em F G Am Bº C

I ii iii IV V vi viiº VIII

Tônica Dominante

G® C A dominante que caminha para a tônica.
Clique aqui e baixe o 

áudio para ouvir a 
dominante e a tônica

de Dó Maior.

Atenção: independente da tonalidade, desde que você toque os mesmos
graus, você sempre irá gerar a mesma sensação auditiva. Aqui o exemplo foi
feito em Dó Maior, mas poderia ter sido feito em qualquer outra tonalidade,
mantendo-se os mesmos graus.

Dizendo de outro modo, se ao invés de tocarmos G → C, nós tivéssemos
tocado A → D – a dominante e tônica de Ré Maior, teríamos a mesma
sensação auditiva.
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FUNÇÕES HARMÔNICAS:
COMO O CAMPO HARMÔNICO PODE TE 
AJUDAR A TIRAR MÚSICAS DE OUVIDO

Clique aqui e baixe o áudio para ouvir a dominante e a tônica de Ré 
Maior e perceba a mesma sensação auditiva criada pelo V – I.

https://bit.ly/3jouX0K
https://bit.ly/3yuczYQ


Os outros acordes do campo harmônico e as sensações
semelhantes.

Ok, mas e os outros graus? Veremos agora como funcionam o ii, iii, vi e viiº.

Para compreender o efeito que estes quatro graus causam, vamos compará-
los com o I, IV e V.

c) A Subdominante

Enquanto o V grau aproxima e pede uma resolução em direção ao I, a
subdominante, localizada no IV grau, gera sensação de afastamento, de
expansão. Ela não causa necessariamente uma tensão, mas pode transmitir a
sensação de instabilidade, justamente por se afastar da tônica.

Ouça a sequência: I – IV – V – I

Clique aqui e baixe o áudio para ouvir a sequência de acordes.

Consegue perceber a sensação de expansão e afastamento gerada pelo IV?
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https://bit.ly/38ld0di
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A semelhança entre os graus: I, iii e vi.

Comparemos o I com o vi.

Vamos tomar como base o campo harmônico de Dó Maior para facilitar

a comparação.

O I de Dó Maior é ele mesmo (C) e o vi é o acorde de (Am).

Comparemos as notas que formam esses dois acordes:

O I e o vi graus, independente do campo harmônico que se use, sempre irão

compartilhar duas notas.

Esta relação de semelhança entre o I e vi também se dá com o I e iii (Em).

Por causa deste compartilhamento de notas entre os acordes, dizemos que 

estes três graus: I, iii e vi compartilham a função de tônica.

C Dm Em F G Am Bº C

I ii iii IV V vi viiº VIII

C = dó – mi – sol

Am = lá - dó – mi

C = dó – mi – sol

Em = mi – sol - si

FUNÇÕES HARMÔNICAS:
COMO O CAMPO HARMÔNICO PODE TE 
AJUDAR A TIRAR MÚSICAS DE OUVIDO



26

A semelhança entre os graus: ii e IV.

Comparemos agora o ii (Dm) com o IV (F) - ainda em Dó Maior.

No caso do V e do viiº,  além do compartilhamento de notas, os dois graus 
também compartilham o t rítono da tonalidade: Si → Fá.

Isto fica mais evidente quando adicionamos a sétima ao acorde de V7.

Por estes motivos estes dois graus: V e viiº compartilham a função de 
dominante.

Dm = ré – fá – lá

F = fá – lá – dó

Como podemos observar, aqui também temos o compartilhamento de duas 
notas entre o ii e o IV graus. Então por causa deste compartilhamento de 
notas entre os acordes, dizemos que estes dois graus: ii e IV compartilham a 
função de subdominante.

A semelhança entre os graus: V e viiº.

Comparemos então o V (G) com o viiº (Bº) (em Dó Maior).

G = sol – si – ré 

Bº = si – ré – fá

G7 = sol – si – ré – fá 

Bº = si – ré – fá

FUNÇÕES HARMÔNICAS:
COMO O CAMPO HARMÔNICO PODE TE 
AJUDAR A TIRAR MÚSICAS DE OUVIDO



Outras Características

Apesar de serem similares e poderem ser usados como substitutos,
compartilhando da mesma função, cada um dos graus do campo harmônico
também pode ser percebido com características próprias.

O compositor espanhol Mauro de Maria nos dá algumas descrições das 
características singulares de cada grau do campo harmônico maior:

Veja que cada um dos acordes localizados sobre cada um dos graus do campo
harmônico pode ser percebido com características mais ou menos distintas, e
é isso que nos torna capazes de perceber a diferença entre eles.

E a partir do momento em que conseguimos reconhecer as sensações apenas
percebendo a sensação de cada grau, passamos a identificar mais facilmente
os acordes específicos que estão sendo usados para gerar cada sensação.

Graus que atraem: V, viiº (eles chamam, preparam outros acordes). 

Graus que são atraídos: I, iii e vi (eles são chamados e atraídos). 

Graus que repelem: IV e ii (eles repelem, abrem espaço).

Alegre triste - - Triste - - - Alegre + Alegre + + Triste – Estranho
Repouso Profundo Muito triste Reflexivo Efusivo Melancólico Nervoso
Calma Reflexivo Cabisbaixo Otimista Inquieto Nostálgico Inquieto
Quietude Otimista Instável
Paz

I ii iii IV V vi viiº

Fonte: DE MARIA, Composición Integral (p. 30).
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FUNÇÕES HARMÔNICAS:
COMO O CAMPO HARMÔNICO PODE TE 
AJUDAR A TIRAR MÚSICAS DE OUVIDO



Convertendo os acordes em graus teremos o seguinte: I – iii – vi – IV – I.

Agora que conhecemos os acordes e os graus, podemos nos perguntar: quais 
seriam os acordes se o refrão tivesse sido escrito no tom de Mi Maior?

Para encontrar essa resposta basta procurarmos os mesmos graus no campo 
harmônico de Mi Maior e fazermos a correspondência com os acordes do 
campo.

COMO TRANSPOR OS 
ACORDES?
Conhecer os graus do campo harmônico, além de te ajudar a tirar músicas de 
ouvido, também te ajuda a transpor os acordes de uma tonalidade para 
outra.

De um modo bem simples, “transpor” uma música significa tocar a 
mesma sequência de notas e/ou acordes em outra tonalidade.

Por exemplo, o refrão da música “Take on Me”, do grupo A-ha, tem os 
seguintes acordes: A – C#m – F#m – D – A, no tom de Lá Maior.

28
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Campo Harmônico de Mi Maior:

Lembremos da sequência da música: I – iii – vi – IV – I.

Em Mi Maior teremos os seguintes acordes: I = E; iii = G#m; vi = C#m e IV = 

A Ou seja, o refrão de Take on Me no tom de Mi Maior é: E – G#m - C#m – A.

Vamos praticar!

6. Agora que você já aprendeu a transpor, transponha as sequências de
acorde abaixo. O primeiro acorde indica a tonalidade original.

a) C – F – G – C transponha para Lá Maior:

b) E – F#m – B – E transponha para Si Maior:

c) B – G#m – C#m – F# transponha para Fá Maior:

d) A – C#m – D – E transponha para Mi Maior: _______________________

e) E – C#m – A – B transponha para Si Bemol Maior:

E F#m G#m A B C#m D#º E

I ii iii IV V vi viiº VIII

COMO TRANSPOR OS 
ACORDES?



Unindo a teoria e a prática.
Neste capítulo você aprenderá o meu método de identificação auditiva dos
acordes. Você ouvirá várias progressões harmônicas e será guiado por
explicações que facilitarão a identificação sonora de cada um dos acordes.

Este capítulo é composto por exercícios práticos onde você precisará ouvir os
áudios para acompanhar as explicações.

Ao ouvir os áudios não tente descobrir quais são os acordes. Tente apenas
perceber a sensação que eles causam.

Primeiro exemplo:

Áudio 1: você irá ouvir a sequência: I – V – I. Ouça com calma e tente
perceber a tensão causada pelo grau V e logo depois o repouso
proporcionado pelo grau I.

DESCOBRINDO OS ACORDES DE 
OUVIDO:

Clique aqui e baixe os áudios para acompanhar a explicação.
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CHEGOU A HORA DE APRENDER O MÉTODO 
QUE TE FARÁ PERCEBER CADA ACORDE.

Como estudar: para tornar estes exercícios mais eficazes ouça os áudios e
logo em seguida toque os graus com o seu instrumento. Experimente
transpor os graus para tonalidades diferentes.

https://bit.ly/3BiAAnf
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Áudio 2: você irá ouvir a sequência: I – IV – V – I. Acrescentando mais um
acorde à sequência anterior. Perceba agora a sensação de afastamento
causada pelo IV e a tensão do V pedindo repouso no I, dando a sensação de
finalização. Esta progressão está presente em músicas como: Bach, Cello Suíte
no. 1.

Áudio 3: você irá ouvir a sequência: I – IV – V – vi. Compare esta sequência
com o áudio 2. Perceba a sensação causada pelo vi. Ele parece resolver – por
ser semelhante ao I – mas é uma resolução “mais fraca” que ao mesmo
tempo transmite uma sensação melancólica. Essa sequência também é
conhecida como “cadência de engano”, justamente por parecer resolver, mas
não como no I, enganando o nosso ouvido.

Áudio 4: você irá ouvir a sequência: I – IV – vi – V. Aqui temos a inversão dos
acordes finais da progressão do áudio 3. Nesta progressão o efeito da
cadência de engano ocorre no meio da sequência de acordes, finalizando no
V, que vai imediatamente pedir ao nosso ouvido que retorne ao I, reiniciando
a sequência.

Áudio 5: você irá ouvir a sequência: I - ii – V – I. Esta é uma das progressões
mais conhecidas e importantes da música. É largamente usada no Jazz, MPB,
Samba, Reggae, Música Clássica e em muitos outros estilos. Lembre-se que o
ii tem a mesma função da subdominante IV, então aqui ele também terá um
sentido de movimentação e afastamento. Com esta progressão você terá a
sensação de: movimentação – preparação – resolução. Tente perceber a
diferença entre usar o ii ou invés do IV.

PRATICANDO:
OUVINDO OS ACORDES

Atenção: para o melhor aproveitamento deste material, recomendo que
você pratique este exercício diversas vezes antes de avançar. Ouça o mesmo
áudio várias vezes até se sentir seguro em identificar as sensações de cada
grau.
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Áudio 6: você irá ouvir a sequência: I – V – IV – I. Aqui temos a inversão da
progressão tocada no áudio 2; agora é o IV quem “chama” o I. Essa
progressão também nos dá a sensação de repouso, mas o IV acrescenta um
tom solene ao final. Por isso esse tipo de finalização (IV - I) é muito
encontrado no “Amém” cantado no final dos hinos

Áudio 7: você irá ouvir a sequência: I – ii – IV – I. Perceba a sensação de
“prolongamento”. Lembre-se que o ii pode ter a mesma função do IV, então
aqui temos a impressão de que o IV está simplesmente prolongando a
sensação criada pelo ii. Preste atenção na sensação de repouso causada pelo
I. Esta progressão também está presente em várias músicas Pop como na
música “Shake It Off” da Taylor Swift

Áudio 8: você irá ouvir a sequência: I – IV – viiº – I. Compare esta sequência
com o áudio 2 e perceba a diferença causada pelo viiº no lugar do V. Ele é
mais dissonante.

Áudio 9: você irá ouvir a sequência: I – V – vi – IV. Aqui temos a famosa
progressão conhecida como “Os acordes do Pop”. Esta sequência de graus
está presente em centenas de músicas Pop como na canção “Someone Like
You” da Adele, “Bring Me To Life” do Evanescence e “Paparazzi” da Lady
Gaga.

Áudio 10: você irá ouvir a sequência: I – vi – VI – V – I. Aqui temos mais uma
progressão muito usada em músicas Pop. Ela está presente em músicas que
vão desde “Stand By Me” do Ben E. King até “Baby” do Justin Bieber. Perceba
o efeito causado pelo vi logo depois do I.

PRATICANDO:
OUVINDO OS ACORDES



7. Em cada item você irá ouvir uma sequência de acordes. Ouça e 
tente reconhecer a sequência. Escreva os graus.

HORA DE EXERCITAR!

Clique aqui e baixe os áudios para acompanhar a explicação.
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Atenção: antes de fazer este exercício certifique-se de ter praticado o 
suficiente com os áudios das páginas anteriores.

1.Quais graus foram tocados? ______I – IV – V – I_______ 
2.Quais graus foram tocados? _____________________________

3.Quais graus foram tocados? _____________________________

4.Quais graus foram tocados? _____________________________

5.Quais graus foram tocados? _____________________________

6.Quais graus foram tocados? _____________________________

7.Quais graus foram tocados? _____________________________

8.Quais graus foram tocados? _____________________________

9.Quais graus foram tocados? _____________________________

10.Quais graus foram tocados? _____________________________

11.Quais graus foram tocados? _____________________________

12.Quais graus foram tocados? _____________________________

https://bit.ly/2WxyQHB


Outras Sequências de Acordes

Até aqui nós vimos as sequências mais usuais que giram em torno das três
sensações fundamentais: a tônica, a subdominante e a dominante. (capítulo:
Funções Harmônicas, p. 19).

Agora iremos expandir as possibilidades através da manipulação das notas
dos acordes, criando o que chamamos de “inversões de acordes” – conceito
que será melhor desenvolvido no volume 2 desde livro – a fim de criar outros
efeitos sonoros.

Nas próximas páginas você aprenderá progressões com o efeito de “baixo
ascendente e descendente” e o uso do acorde de vi grau invertido como
acorde de passagem. Você também irá aprender a usar em uma mesma
progressão, acordes que não estão dentro no campo harmônico, através do
uso do que chamamos de “Dominantes Secundárias” – conceito que também
será ricamente detalhado no volume 2 desta obra.

MAIS POSSIBILIDADES!
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Aqui teremos o curioso efeito ascendente do baixo onde a nota mais grave
dos acordes vai ficando mais aguda ao passar de um acorde para o outro.

V6 – I – ii – I6

Em Dó Maior teremos: G/B – C – Dm – C/E

BAIXO ASCENDENTE

O 6 ao lado do V, indica que este acorde deve estar na primeira
inversão, mantendo o baixo na terça do acorde. O mesmo vale para o I.

Clique aqui e baixe o 
áudio para ouvir esta 

progressão.

Si Dó Ré

Observe o caminho do baixo dos acordes (a nota mais grave): si – dó – ré – mi.
Esta progressão está presente, por exemplo, no final da introdução da música
“Can You Feel the Love Tonight” de Elton John – Trilha de O Rei Leão.

Esta progressão é muito útil para criar o efeito de “preparação” ou aumento
de tensão na música.

Mi
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https://bit.ly/38kbbx8


Diferente da progressão anterior, aqui veremos as notas mais graves dos 
acordes (os baixos), ficando ainda mais grave.

I - V6 – vi – I6 - IV

Em DóMaior teremos: C – G/B – Am – C/G – F

Observe o caminho do baixo dos acordes: Dó – Si – Lá – Sol – Fá. Um exemplo
de uso desse movimento do baixo é a introdução da música “A Thousand
Years” da Christina Perri.

Transcrição da introdução da música “A Thousand Years” no piano – em Bb
tom original da música:

O 6 ao lado do I, indica que este acorde deve estar na segunda inversão,
4

mantendo o baixo na quinta do acorde.

Clique aqui e baixe o 
áudio para ouvir esta 

progressão.4
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BAIXO DESCENDENTE

https://bit.ly/38jxa7n


Uma sensação muito curiosa e agradável ao ouvido é quando usamos acordes
de passagem em nossas progressões.

Os acordes de “passagem” são assim chamados por geralmente estarem nos
tempos fracos do compasso ou por terem uma hierarquia diferente dos
acordes principais, aparecendo geralmente entre dois acordes principais do
campo harmônico. Ou ainda, por conta da condução das vozes dos acordes,
onde geralmente o baixo vai mudando ao passar de um acorde para o outro,
como veremos a seguir.

vi – vi4 - IV

Em DóMaior teremos: Am – Am7/G – F

Perceba que aqui o baixo fará um movimento descendente com as notas: lá –
sol – fá.

Para simplificar a identificação desses acordes, entenda os acordes de
passagem como pontes. No exemplo acima o Am7/G está ligando o Am com o
Fcriando uma ponte entre os dois.

Esse tipo de progressão pode ser encontrada em músicas como “Yesterday”
dos Beatles.

O 4 ao lado do vi indica que este acorde deve conter a sétima e que ela deve
2

ser colocada no baixo do acorde.

Clique aqui e baixe o 
áudio para ouvir esta 

progressão.
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2

USANDO O VI4 COMO 
ACORDE DE PASSAGEM

2

https://bit.ly/2UX7zy6


Usando acordes que não estão no campo harmônico.

Observe a progressão usada no refrão da música Helena da banda My
Chemical Romance (está em Mi Maior):

E – B – G#7 – C#m – D#º

Se você comparar esta sequência de acordes com o campo harmônico de Mi 
Maior, uma duvida pode surgir: de onde vem esse acorde de G#7?

G# é o terceiro grau (iii) de Mi Maior, então ele deveria formar um acorde
menor e não um acorde maior com sétima. Vejamos a explicação.

Para formar as progressões nós também podemos tomar emprestado acordes
de outros campos harmônicos para enriquecer ainda mais a nossa música.
Então o que ocorre aqui é que o G# se comporta como a dominante de C# o
vi grau de Mi Maior.

Clique aqui e baixe o 
áudio para ouvir esta 

progressão.
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E F#m G#m A B C#m D#º E

I ii iii IV V vi viiº VIII

Dominantes
Secundárias

C# D# E F# G# B

Acordes de Mi 
Maior

E F#m G#m A B C#m D#º E

I ii iii IV V vi viiº VIII

DOMINANTES 
SECUNDÁRIAS 

https://bit.ly/3ksQTXX


O que ocorre é que cada acorde do campo harmônico continua tendo a sua
própria dominante. E tem como dominante o B, que já está dentro do campo
harmônico.

E se você continuar formando a relação de dominantes para cada um dos 
outros acordes vai perceber o seguinte: F#m tem o C# como dominante; G#m 
tem o D# como dominante e assim por diante.

Lembre-se que a dominante é o V grau do campo harmônico, então basta 
contar cinco notas a partir de cada acorde do tom original para achar as suas 
dominantes.

Todas essas dominantes encontradas a partir de cada um dos acordes do 
campo harmônico são chamadas de dominantes secundárias e podem ser 
usadas para “preparar” as suas tônicas correspondentes.

E é exatamente isso que ocorre na música Helena: E – B – G#7 – C#m – D#º

O G#7 está preparando o C# que é a sua tônica.

O viiº por ser diminuto é o único acorde do campo harmônico maior que 
não gera dominante secundária. Lembre-se que a relação Dominante -> 
Tônica só ocorre pois a tônica gera a sensação de repouso. Sendo o viiº um 
acorde dissonante ele não pode ser usado para gerar este repouso.
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DOMINANTES 
SECUNDÁRIAS 

Dominantes 
Secundárias

C# D# E F# G# B

Acordes de Mi 
Maior

E F#m G#m A B C#m D#º E

I ii iii IV V vi viiº VIII



PRATICANDO COM
MÚSICAS

40



Analisando músicas

Na segunda parte deste livro vamos por em prática todos os conteúdos vistos
até aqui. Vamos exercitar a construção dos campos harmônicos, a relação
entre os graus e os acordes, a identificação sonora dos acordes e a
transposição das progressões para várias tonalidades.

E faremos isto através de uma série de exercícios onde analisaremos várias
músicas de diferentes estilos.

Os exercícios também conterão áudios, mas dessa vez eles serão tocados
seguindo o ritmo das músicas.

Lembre-se de baixar os áudios para fazer os exercícios.

Bons estudos!

PRATICANDO COM 
MÚSICAS

41



ED SHEERAN
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1. Ouça o áudio com a sequência de acordes do refrão música “The A 
Team” do Ed Sheeran.

Clique aqui e baixe o áudio para ouvir os acordes.

Os acordes desta música estão dentro das sequências demonstradas no
capitulo “Descobrindo os Acordes de Ouvido”. Ou seja, você já ouviu esta
sequência de graus e pode voltar ao capitulo mencionado para conferir
novamente os áudios.

Use a sua percepção musical para identificar a sensação dos graus,
descobrir os acordes do refrão da música. (O áudio está em Lá Maior).

Preste atenção na preparação que ocorre na tônica antes de iniciar o refrão.

Escreva os acordes que você ouviu:

Você pode conferir as respostas no fim do livro.

https://bit.ly/3zBxLNy


BOB MARLEY

2. Ouça o áudio com a sequência de acordes da música “No Woman no 
Cry” do Bob Marley.

Clique aqui e baixe o áudio para ouvir os acordes.

Use a sua percepção musical para identificar a sensação dos graus,
descobrir os acordes e cifrar o refrão da música. (O áudio está em Dó Maior).
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Escreva os acordes que você ouviu:

https://bit.ly/2WwBY78


AEROSMITH

Use a sua percepção musical para descobrir os acordes da primeira
estrofe da música. (O áudio está em Lá Maior).

3. Ouça o áudio com a sequência de acordes da música “Cryin’ ” do 
Aerosmith.

Clique aqui e baixe o áudio para ouvir os acordes.
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Escreva os acordes que você ouviu:

https://bit.ly/3yoI4TO


ADELE

Use a sua percepção musical para descobrir os acordes e do refrão da
música. (O áudio está em Lá Maior).

4. Ouça o áudio com a sequência de acordes da música “Someone Like 
You’” da Adele.

Clique aqui e baixe o áudio para ouvir os acordes.
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Escreva os acordes que você ouviu:

https://bit.ly/3yo8dCg


O SENHOR DOS ANÉIS –
HOWARD SHORE

5. “A Journey In The Dark” é uma das músicas que compõe a trilha sonora
da Trilogia de O Senhor dos Anéis. Nesta música o compositor Howard
Shore usa a seguinte progressão harmônica:

IV – vi – ii – V – I – V/V - iii

Clique aqui e baixe o áudio para ouvir os acordes.

Observe que a progressão não inicia na tônica e faz o uso de uma
dominante secundária.

Sabendo dessas informações, responda:

Quais seriam os acordes se essa progressão tivesse sido escrita nas 
tonalidades abaixo:

a. Sol Maior:  C – Em – Am – D – G – A – Bm (exemplo)

b. Si Bemol Maior
c. Fá Maior

d. Ré Maior
e. Lá Maior
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https://bit.ly/3DsnaH4


AVRIL LAVIGNE

6. Ouça o áudio com a sequência de acordes da música “Complicated’” da 
Avril Lavigne.

Clique aqui e baixe o áudio para ouvir os acordes.

Use a sua percepção musical para descobrir os acordes e cifrar o refrão da 
música. (O áudio está em Fá Maior).

Atenção: o refrão não começa na tônica. O primeiro acorde é um dos três 
graus menores do campo harmônico.
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Escreva os acordes que você ouviu:

https://bit.ly/2WxeNcP


O HOMEM DE AÇO –
HANS  ZIMMER

7. No tema do filme O Homem de Aço, Hans Zimmer utiliza uma
progressão harmônica bem simples, apenas a tônica e a subdominante
de DóMaior.

C - F - C - F – C

Clique aqui e baixe o áudio para ouvir os acordes.

Como essa sequência de acordes seria escrita se estivesse nas seguintes
tonalidades:

a. Lá Maior
b. Mi Bemol Maior
c. Fá Sustenido Maior
d. Sol Maior
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https://bit.ly/3jkHLFw


ALICIA KEYS

Use a sua percepção musical para descobrir os acordes do refrão da
música. (O áudio está em Lá Maior).

8. Ouça o áudio com a sequência de acordes da música “Girl on Fire’”
da Alicia Keys.

Clique aqui e baixe o áudio para ouvir os acordes.

49

Escreva os acordes que você ouviu:

https://bit.ly/3DpgBFf


AEROSMITH

Use a sua percepção musical para descobrir os acordes do refrão da
música. (O áudio está em RéMaior).

9. Ouça o áudio com a sequência de acordes da música “I Don’t Want to 
Miss a Thing’” do Aerosmith.

Clique aqui e baixe o áudio para ouvir os acordes.
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Escreva os acordes que você ouviu:

https://bit.ly/3sXArmf


WHITNEY HOUSTON

Use a sua percepção musical para descobrir os acordes do refrão da 
música. (O áudio está em Lá Maior).

10. Ouça o áudio com a sequência de acordes da música “I Will
Always Love You’” da Whitney Houston.

Clique aqui e baixe o áudio para ouvir os acordes.
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Escreva os acordes que você ouviu:

https://bit.ly/3mJoSxZ


DEMILOVATO

11. Analise os graus do campo harmônico da música “Skyscraper” da
Demi Lovato e descubra os acordes.

IV vi V
Like i'm made of paper

vi IV
Go on and try to tear me down

I V
I will be rising from the ground

IV

V

vi
Like a skyscraper!

I
Like a skyscraper!

Clique aqui e baixe o áudio para ouvir os acordes.

I IV
You can take everything I have

vi V
You can break everything I am

I
Like i'm made of glass

Escreva os acordes correspondentes (escreva em Sol Maior):
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https://bit.ly/3zpHIOe


PINK FLOYD

12. Analise os acordes e indique os graus da música “Wish You Were
Here” do Pink Floyd

C D
So, so you think you can tell,

Am G
Heaven from Hell, blue skies from pain.

D C
Can you tell a green field from a cold steel rail, a

Am
smile from a veil,

G
Do you think you can tell?

Escreva os graus correspondentes (tom: Sol Maior – note que a estrofe não
começa no acorde de tônica).
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Clique aqui e baixe o áudio para ouvir os acordes.

https://bit.ly/3yiNcJi


BEN E. KING

Use a sua percepção musical para descobrir os acordes do  refão da
música. (O áudio está em Lá Maior).

13. Ouça o áudio com a sequência de acordes da música “Stand By Me’”
do Ben E. King

Clique aqui e baixe o áudio para ouvir os acordes.
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Escreva os acordes que você ouviu:

https://bit.ly/3sROJ87


LADY GAGA

Use a sua percepção musical para descobrir os acordes e do refrão da
música. (O áudio está em Lá Bemol Maior).

14. Ouça o áudio com a sequência de acordes da música “Paparazzi’” da 
Lady Gaga

Clique aqui e baixe o áudio para ouvir os acordes.
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Escreva os acordes que você ouviu:

https://bit.ly/3kvavuy


ED SHEERAN

Use a sua percepção musical para descobrir os acordes e do refrão da
música. (O áudio está em Mi Maior).

15. Ouça o áudio com a sequência de acordes da música “Photograph” do 
Ed Sheeran.

Clique aqui e baixe o áudio para ouvir os acordes.
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Escreva os acordes que você ouviu:

https://bit.ly/3yuT42k


RESPOSTAS
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EXERCÍCIOS DA 
PARTE 1



1. p. 15

b) Lá Maior

c) Mi Bemol Maior

d) Fá Maior

GABARITO

Quinta Ré Mi Fá# Sol Lá Si Dó Ré

Terça Si Dó Ré Mi Fá# Sol Lá Si

Fundamental Sol Lá Si Dó Ré Mi Fá# Sol

a) Sol Maior

Quinta Mi Fá# Sol# Lá Si Dó# Ré Mi

Terça Dó# Ré Mi Fá# Sol# Lá Si Dó#

Fundamental Lá Si Dó# Ré Mi Fá# Sol# Lá

Quinta Sib Dó Ré Mib Fá Sol Láb Sib

Terça Sol Láb Sib Dó Ré Mib Fá Sol

Fundamental Mib Fá Sol Láb Sib Dó Ré Mib

Quinta Dó Ré Mi Fá Sol Lá Sib Dó

Terça Lá Sib Dó Ré Mi Fá Sol Lá

Fundamental Fá Sol Lá Sib Dó Ré Mi Fá
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2. p. 16

Tonalidades Acordes do Campo Harmônico
I ii iii IV V vi viiº VIII

DóMaior C Dm Em F G Am Bº C
Sol Maior G Am Bm C D Em F#º G

RéMaior D Em F#m G A Bm C#º D
LáMaior A Bm C#m D E F#m G#º A

MiMaior E F#m G#m A B C#m D#º E

SiMaior B C#m D#m E F# G#m A#º B

Fá#Maior F# G#m A#m B C# D#m E#º F#

Dó#Maior C# D#m E#m F# G# A#m B#º C#
M m m M M m D M

GABARITO
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3. p.17

a) Bm é o vi de Ré Maior

b) Ab é o V de Ré Bemol Maior

c) F#m é o vi de Lá Maior

d) C é o IV de Sol Maior

e) D é o IV de Lá Maior

f) G#m é o iii de Mi Maior

4. p.17

a) iii de Dó Maior: mi – sol – si (Em)

b) vi de Fá Maior: ré – fá – lá (Dm)

c) V de Si Maior: fá# - lá# - dó# (F#)

d) IV de Mi Bemol Maior: láb – dó – mib

GABARITO
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5. p. 18

a) C – G – Am – F (Dó Maior): I – V – vi - IV

b) A – Bm – C#º - Em – A – D (Ré Maior): V – vi – viiº - ii – V – I 

c) B – F# - G#m – E (Si Maior): I – V – vi – IV 

d) Eb – Bb – Cm – Ab (Mi Bemol Maior): I – V – vi – IV 

e) E – C#m – F#m – B (Mi Maior): I – vi – ii – V 

f) A – F#m – D – E (Lá Maior): I – vi – IV – V 

GABARITO
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6. p. 28

a) C – F – G – C transponha para Lá Maior: A – D – E – A 

b) E – F#m – B – E transponha para Si Maior: B – C#m – F# - B 

c) B – G#m – C#m – F# transponha para Fá Maior: F – Dm – Gm - C

d) A – C#m – D – E transponha para Mi Maior: E – G#m – A – B 

b) E – C#m – A – B transponha para Si Bemol Maior: Bb – Gm – Eb - F

GABARITO
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7. p. 33

Áudio 2: I - V – vi – IV.

Áudio 3: I – ii – V – I.

Áudio 4: I – IV – vi - V.

Áudio 5: I – IV – viiº – I.

Áudio 6: I – V – IV – I.

Áudio 7: I – ii – IV – I.

Áudio 8: I – IV – V – vi.

Áudio 9: I – ii – V – I.

Áudio 10: I – vi – IV – V – I.

Áudio 11: I – V – vi – IV.

Áudio 12: I – V – I.

Dica de estudo: crie uma playlist com esses áudios e ouça no modo de 
reprodução aleatória.

GABARITO
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RESPOSTAS

64

EXERCÍCIOS DA 
PARTE 2



ED SHEERAN

65

1. Ouça o áudio com a sequência de acordes do refrão música “The A 
Team” do Ed Sheeran.

Clique aqui e baixe o áudio para ouvir os acordes.

Os acordes desta música estão dentro das sequências demonstradas no
capitulo “Descobrindo os Acordes de Ouvido”. Ou seja, você já ouviu esta
sequência de graus e pode voltar ao capitulo mencionado para conferir
novamente os áudios.

Use a sua percepção musical para identificar a sensação dos graus,
descobrir os acordes e cifrar o refrão da música. (O áudio está em Lá Maior).

Bm                          D                     A
And they say she’s in the class a team, stuck in her daydream

E 
Been this way since 18, but lately

Preste atenção na preparação que ocorre na tônica antes de iniciar o refrão

O primeiro acorde, um A ocorre antes de iniciar a parte cantada do refrão



BOB MARLEY

2. Ouça o áudio com a sequência de acordes da música “No Woman
no Cry” do Bob Marley.

Use a sua percepção musical para identificar a sensação dos graus,
descobrir os acordes e cifrar o refrão da música. (O áudio está em Dó Maior).

C    G          Am  F
No woman, no cry.

C              C          G
No woman, no cry.
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AEROSMITH

Use a sua percepção musical para descobrir os acordes e cifrar a primeira
estrofe da música. (O áudio está em Lá Maior).

A              E
There was a time

F#m               C#m
When I was so broken-hearted

D              A           E
Love wasn't much, of a friend of mine

3. Ouça o áudio com a sequência de acordes da música “Cryin’” do 
Aerosmith.
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ADELE

Use a sua percepção musical para descobrir os acordes do  ref rão  da
música. (O áudio está em Lá Maior).

A                  E            F#m  D
Never mind I'll find someone like you

A               E        F#m D
I wish nothing but the best for you too

A           E          F#m        D
Don't forget me I beg I'll remember you said

A                 E
Sometimes it lasts in love but sometimes

F#m      D
It hurts instead

A                 E
Sometimes it lasts in love but sometimes

F#m      D
It hurts instead

4. Ouça o áudio com a sequência de acordes da música “Someone Like 
You” da Adele.
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O SENHOR DOS ANÉIS –
HOWARD SHORE

5. “A Journey In The Dark” é uma das músicas que compõe a trilha sonora
da Trilogia de O Senhor dos Anéis. Nesta música o compositor Howard
Shore usa a seguinte progressão harmônica:

IV – vi – ii – V – I – V/V - iii

Observe que a progressão não inicia na tônica e faz o uso de uma dominante 
secundária.

Sabendo dessas informações, responda:

Quais seriam os acordes se essa progressão tivesse sido escrita nas 
tonalidades abaixo:

a. Sol Maior:  C – Em – Am – D – G – A – Bm (exemplo)

b. Si Bemol Maior: Eb – Gm – Cm – F – Bb – C – Dm 
c. Fá Maior: Bb – Dm – Gm – C – F – G – Am 
d. Ré Maior: G – Bm – Em – A – D – E – F#m 
e. Lá Maior: D – Em – Bm – E – A – B – C#m 
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AVRIL LAVIGNE

6. Ouça o áudio com a sequência de acordes da música “Complicated’”
da Avril Lavigne.

Use a sua percepção musical para descobrir os acordes e cifrar o refrão
da música. (O áudio está em Fá Maior).

Atenção: o refrão não começa na tônica. O primeiro acorde é um dos 
três graus menores do campo harmônico.

Dm                           Bb              F
Why do you have to go and make things so complicated?
C
I see the way you're
Dm                        Bb                 F
Acting like you're somebody else, gets me frustrated
C
A life's like this you
Dm                   Bb
You fall, and you crawl, and you break

F                             C
And you take, what you get,and you turn it into
Gm                                               Bbm F
Honesty, promise me I'm never gonna find you fake it
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O HOMEM DE AÇO –
HANS  ZIMMER

7. No tema do filme O Homem de Aço, Hans Zimmer utiliza uma

progressão harmônica bem simples, apenas a tônica e a subdominante

de Dó Maior.

C - F - C - F – C

Como essa sequência de acordes seria escrita se estivesse nas seguintes
tonalidades:

a. Lá Maior: A – D – A – D - A
b. Mi Bemol Maior: Eb – Ab – Eb – Ab – Eb 
c. Fá Sustenido Maior: F# - B – F# - B – F# 
d. Sol Maior: G – C – G – C – G 
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ALICIA KEYS

Use a sua percepção musical para descobrir os acordes do refrão da
música. (O áudio está em Lá Maior).

A   F#m
This girl is on fire

C#m  E
This girl is on fire

A   F#m
She's walking on fire

C#m  E
This girl is on fire

8. Ouça o áudio com a sequência de acordes da música “Girl on Fire’”
da Alicia Keys.
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AEROSMITH

Use a sua percepção musical para descobrir os acordes e cifrar a primeira
estrofe da música. (O áudio está em RéMaior).

9. Ouça o áudio com a sequência de acordes da música “I Don’t Want to 
Miss a Thing’” do Aerosmith.

.

D               A
Don't wanna close my eyes

Em
I don't wanna fall asleep

G
'Cause I'd miss you baby

A                       D
And I don't wanna miss a thing

A
'Cause even when I dream of you

Em
The sweetest dream would never do

G
I'd still  miss you baby

A           D
And I don't wanna miss a thing
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WHITNEY HOUSTON

Use a sua percepção musical para descobrir os acordes e cifrar o refrão da 
música. (O áudio está em Lá Maior).

10. Ouça o áudio com a sequência de acordes da música “I Will
Always Love You’” da Whitney Houston.

A    F#m  D          E     A         F#m  D
And I            will always love you

E      A
I will always love you
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DEMILOVATO

11. Analise os graus do campo harmônico da música “Skyscraper” da
Demi Lovato e descubra os acordes.

G           C
You can take everything I have

Em           D
You can break everything I am

G
Like i'm made of glass

C                     Em           D
Like i'm made of paper

Em                       C
Go on and try to tear me down

G                          D
I will be rising from the ground

Em               C
Like a skyscraper!

G                 D
Like a skyscraper!
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PINK FLOYD

12. Analise os acordes e indique os graus da música “Wish You Were 
Here” do Pink Floyd

IV V
So, so you think you can tell,

ii I
Heaven from Hell, blue skies from pain.

V IV
Can you tell a green field from a cold steel rail, a

ii
smile from a veil,

V
Do you think you can tell?
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BEN E. KING

Use a sua percepção musical para descobrir os acordes e cifrar a primeira
estrofe da música. (O áudio está em Lá Maior).

A
When the night has come

F#m
And the land is dark

D                  E                        A
And the moon is the only light we'll see

A
No, I won't be afraid,

F#m
No, I won't be afraid

D                    E                        A
Just as long as you stand, stand by me.

13. Ouça o áudio com a sequência de acordes da música “Stand By Me’”
do Bem E. King
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LADY GAGA

Use a sua percepção musical para descobrir os acordes e do refrão da
música. (O áudio está em Lá Bemol Maior).

14. Ouça o áudio com a sequência de acordes da música “Paparazzi’” da 
Lady Gaga

Clique aqui e baixe o áudio para ouvir os acordes.
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Ab
I'm your biggest fan

Eb                         Fm
I'll follow you until you love me

Db
Papa-Paparazzi



ED SHEERAN

Use a sua percepção musical para descobrir os acordes e do refrão da
música. (O áudio está em Mi Maior).

15. Ouça o áudio com a sequência de acordes da música “Photograph” do 
Ed Sheeran.

Clique aqui e baixe o áudio para ouvir os acordes.
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E
So you can keep me inside the pocket

B
Of your ripped jeans

C#m
Holding me close until our eyes meet

A
You won't ever be alone
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APÊNDICE 
ESCALAS MAIORES COM SUSTENIDO E BEMOL ORGANIZADAS SEGUNDO O 
CICLO DE QUINTAS.

Escalas Notas da Escala

ESTRUTURA T T ST T T T ST

1º Dó Maior C D E F G A B C

2º Sol Maior G A B C D E F# G

3º Ré Maior D E F# G A B C# D

4º Lá Maior A B C# D E F# G# A

5º Mi Maior E F# G# A B C# D# E

6º Si Maior B C# D# E F# G# A# B

7º Fá# Maior F# G# A# B C# D# E# F#

8º Dó# Maior C# D# E# F# G# A# B# C#

1 2 3 4 5 6 7 8

Escalas Notas da Escala

ESTRUTURA T T ST T T T ST

1º Dó Maior C D E F G A B C

2º Fá Maior F G A Bb C D E F

3º Sib Maior Bb C D Eb F G A Bb

4º Mib Maior Eb F G Ab Bb C D Eb

5º Láb Maior Ab Bb C Db Eb F G Ab

6º Réb Maior Db Eb F Gb Ab Bb C Db

7º Solb Maior Gb Ab Bb Cb Db Eb F Gb

8º Dób Maior Cb Db Eb Fb Gb Ab Bb Cb

1 2 3 4 5 6 7 8
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APÊNDICE 
CRIE SUAS PRÓPRIAS SEQUÊNCIAS DE ACORDES: 
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Este gráfico apresenta as movimentações mais comuns dos acordes dentro da
música tonal. (Existem outras possibilidades, mas estas são as mais simples e
comuns).

A tônica ( I ) move-se para qualquer grau. Para os outros graus você deve
obedecer as direções mostradas no gráfico.

Por exemplo, se eu tocar o grau I, posso tocar qualquer outro acordes depois
dele. Mas se eu tocar o V devo observar as opções do gráfico: posso ir para o
viiº, para o vi ou voltar para o I.



PALAVRAS FINAIS

Parabéns por ter chegado até o fim do Dominando o Campo
Harmônico Maior.

Espero que este material tenha sido realmente útil para você.
Pensei em cada página com muito carinho para te ajudar a
desenvolver a sua musicalidade no menor tempo possível. Mas
lembre-se, este é só o começo de uma longa jornada.

Recomendo que você continue estudando e ampliando os
conhecimentos adquiridos aqui. Por isso gostaria fortemente de te
recomendar o meu canal no Youtube onde posto semanalmente
vídeos sobre teoria musical e as minhas redes sociais. Assim sempre
poderemos manter contato.

Clique aqui para acessar o meu canal.

Clique aqui para me seguir no Instagram.

Até breve!

https://bit.ly/38nNJiB
https://bit.ly/3Boq91H



