
Capítulo 2  
Harmonização a duas partes 

 

Uma vez que o parafraseado da melodia esteja completo, o próximo passo no 
processo de arranjo é harmonizá-lo. A maneira mais simples e mais instrutiva de se 
iniciar é com uma harmonização a duas partes. Ao criar uma parte harmônica, ambas 
as implicações vertical e horizontal (linear) devem ser consideradas. Estas decisões 
requerem muito cuidado pois as sonoridades verticais resultantes irão definir a 
tonalidade e qualidade do acorde, e irão gerar força (ao arranjo). 

Tem sido uma prática há muito tempo estabelecida na harmonização a duas 
partes empregar-se uma mistura efetiva de dissonâncias e consonâncias. Enquanto 
estes termos são subjetivos e discutíveis, os intervalos são tradicionalmente 
classificados como segue: 

 

Exemplo 2-1  

 
 

O conceito de consonância e dissonância não somente difere de um indivíduo 
para outro, mas também de um estilo de jazz para outro. A história desta música tem 
mostrado um aumento na tolerância à dissonância em cada estilo que se sucede. Mas 
isto não altera o fato de que há um número finito de intervalos disponíveis, e que há 
uma hierarquia de dissonância entre eles. Portanto, não obstante o estilo, um controle 
disciplinado no uso de consonância e dissonância é essencial. 

 

Definição de Notas Base, Guia e de Cor 

Antes de proceder, é necessário clarificar a terminologia usada neste livro para 
identificar as notas específicas do acorde. 
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• Fundamentais e quintas justas são as notas-base. Porque elas são os dois 
primeiros parciais de qualquer nota dada, elas incorporam firmeza e 
estabilidade. 

• Terças e sétimas (ambas maiores ou menores) são as notas-guia (quintas 
diminutas funcionam como notas guias em acordes meio diminutos assim 
como as quartas justas em acordes suspensos de dominante). Estas notas 
são essenciais na definição da qualidade básica do acorde. 

• Nonas, décimas primeiras, e décimas terceiras (ambas natural e alteradas) 
são as notas-cor. Estas notas adicionam complexidade e densidade ao 
acorde. 

A seguir está uma lista dos tipos comuns de acorde e suas notas-base, notas-
guia, e de cor. 

 

Exemplo 2-2  

 
 

Ao criar uma harmonização a duas partes, é imperativo considerar a qualidade 
do acorde. O uso de notas guias é essencial neste processo. Uma sonoridade vertical 
com duas notas guias é a mais definitiva. Aquela com uma única nota guia é a menos 
definitiva, mas usável na maioria dos contextos. Aquelas com nenhuma nota guia 
podem ser vagas e ambíguas. Em uma sonoridade contendo apenas a fundamental e a 
quinta, por exemplo, a qualidade do acorde não pode ser determinada. A ausência da 
sétima também inibe a identificação da qualidade do acorde. Se a nota da melodia é a 
fundamental ou a quinta (ambas notas-base), a escolha óbvia para a nota da harmonia 
é a terça ou a sétima (notas-guia). Se a terça ou a sétima está na melodia, a fundamental 
e a quinta funcionam bem na harmonia. Este simples procedimento “nota guia versus 
nota base” resulta em um intervalo de terça ou sexta entre as partes, e é um bom 
primeiro passo na harmonização. 
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Exemplo 2-3  

 
O uso mais freqüente de duas notas guias ocorre entre a terça e a sétima do 

acorde de sétima da dominante. É importante resolvê-las corretamente sempre que 
possível. A sétima da dominante deve resolver na terça do próximo acorde, e a terça 
deve resolver na sétima (ou fundamental). Esta regra de condução de vozes pode ser 
expandida para incluir qualquer progressão cíclica, isto é, aquelas em que o movimento 
das fundamentais desce por quintas. O ciclo mais comum de progressões no jazz é ii7 
– V7 – I7. Aqui, as notas-guia sozinhas, se corretamente resolvidas, podem estabelecer 
a tonalidade. A adição das fundamentais do acorde fornece um senso de completude. 

 

Exemplo 2-4  

 
 

A harmonia de jazz é extremamente cromática e tende a trocar freqüentemente 
de centro tonal. Este movimento é chamado de tonicização. Diferente de uma 
modulação, que possui uma duração maior e requer confirmação cadencial, a 
tonicização geralmente abrange um compasso ou dois no máximo. 

Movimentos de notas guia possuem um papel central na implementação da 
tonicização. Uma análise detalhada deste processo pode ser encontrada no capítulo 5. 

 

Exemplo 2-5  
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No início, harmonizações a duas partes devem ser construídas usando quantas 
notas guias forem possíveis. Isto irá produzir uma valiosa compreensão da maneira 
com que estas notas funcionam na criação de sonoridades verticais e nos movimentos 
de acordes. 

Uma típica harmonização a duas partes deve também conter uma grande 
proporção de intervalos consonantes. Intervalos dissonantes irão fornecer contraste e 
dinamismo. Estas notas guias irão ajudar na definição do movimento dos acordes e na 
tonalidade. 

 

Exemplo 2-6  

 
 

 

Quatro Tipos de Movimento 

A medida que a harmonização evolui, os aspectos lineares se tornam aparentes 
e a combinação das duas partes irá resultar em quatro tipos de movimento: paralelo, 
similar, oblíquo, e contrário. 

• Paralelo: as duas vozes movem-se no mesmo intervalo (e.g., terças) de 
maneira diatônica; a qualidade do intervalo (maior ou menor) pode ser 
continuamente ajustada para se encaixar no acorde-escala do momento. 

• Similar: as duas vozes movem-se na mesma direção; os intervalos podem 
ser misturados. 

• Oblíquo: uma voz se move enquanto a outra permanece estacionada. 
• Contrário: enquanto uma voz se move para cima, a outra move-se para 

baixo. 

 

Exemplo 2-7  
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Harmonizações são tipicamente postas abaixo da melodia de modo a reter o 
foco sobre ela. Como a harmonia é uma parte subordinada ou de acompanhamento 
por natureza, o movimento independente não é de importância primária. Uma típica 
harmonização a duas partes irá conter uma grande quantidade de movimentos 
paralelos ou similares, com movimentos oblíquos e contrários fornecendo destaque. 

 

Exemplo 2-8  

 
A construção de uma harmonização a duas partes deve não apenas soar bem, 

mas também comunicar o sentido da harmonia subjacente. Isto é especialmente 
importante no início de frases, e nos momentos em que um movimento para outra 
tonalidade ocorre. Mas uma vez que a tonalidade esteja firmemente estabelecida, existe 
mais liberdade nas escolhas das harmonias. 

Outro fator a ser considerado é que as harmonizações não existem tipicamente 
isoladas, mas são integradas com a seção rítmica. Muito embora esta estrutura 
harmônica não deve ser vista como uma oportunidade para ser menos seletivo na 
escolha das notas da harmonia, ela realmente se abre para várias novas possibilidades. 
Isto é especialmente verdade ao harmonizar notas cromaticamente alteradas e notas de 
cor. Escolhendo a nota do acorde imediatamente acima ou abaixo, nonas, décimas 
primeiras, e décimas terceiras podem ser harmonizadas com a melodia, produzindo 
terças e sextas consonantes. 

Exemplo 2-9  
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A maioria destas combinações de duas notas não possuem notas-guia, assim  
uma passagem que usa este tipo de sonoridade poderia não fornecer o verdadeiro 
sentido da harmonia subjacente. Mas a integração com a seção rítmica irá fornecer 
referências próprias de notas-guia que irão ajudar a trazer a harmonia para o foco. 

Por todo este capítulo, os primeiros oito compassos de “Bar Flies”, uma canção 
original que foi introduzida no capítulo 1, servirá de modelo para a harmonização a 
duas partes. 

Exemplo 2-10  

 

Simplesmente aplicando o procedimento “nota-guia versus nota-base” 
demonstrado acima, uma simples mas rápida harmonização pode ser obtida utilizando 
apenas terças e sextas paralelas. 

Exemplo 2-11 CD 1, Faixa 16 
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Enquanto estas harmonizações possam soar agradáveis aos ouvidos, elas 
possuem algumas falhas sérias. 

• Não existe interação entre consonância e dissonância. O som resultante é 
monótono e unidimensional. 

• A harmonia é completamente subjugada e não possui identidade por si só. 
Embora isto possa ser algumas vezes desejável, não é sempre o caso. 

• A harmonia de fundo nem sempre transmite o verdadeiro sentido da 
tonalidade. Isto é mais óbvio nos compassos 5-6. 

Usando uma combinação de terças e sextas, uma harmonização mais útil e 
interessante pode resultar como mostrado no próximo exemplo. Note como os 
amplos saltos da melodia nos compassos 1 e 2, assim como a extensão de oitava nos 
compassos 3 e 4 são neutralizados através da troca de um intervalo pelo outro na 
harmonia. O uso de movimento contrário nos compassos 5-8 traz variedade e torna a 
parte da harmonia mais interessante. 

Exemplo 2-12 CD 1, Faixa 17 – Parte 1 

 

Com o intuito de contraste, o próximo exemplo mostra uma combinação 
ineficaz de terças e sextas que produz o efeito oposto. Isto cria uma sucessão de 
intervalos cada vez mais amplos na parte da harmonia que desconcentra e desvia a 
atenção da melodia.  

Exemplo 2-13 CD 1, Faixa 17 – Parte 2 
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Estes exemplos ilustram que existe muito mais para escrever uma boa parte 
harmônica do que meramente encontrar duas notas que soam bem juntas. Para um 
arranjador experiente, uma experimentação exaustiva refinou o seu processo de 
escolha ao ponto dele ser quase intuitivo. No entanto, para o novato, este 
procedimento deve ser explicado em detalhe. A seguinte seção apresenta um método 
passo-a-passo na criação de uma harmonização a duas partes efetiva. 

 

Passos para Criar uma Harmonização Efetiva a Duas Partes 

I – Verificação da Melodia 

Ao planejar uma harmonização, o primeiro passo deve envolver a verificação 
da melodia para se determinar o que vem a seguir. 

1. Notas-alvo importantes: é algumas vezes de grande ajuda encontrar a 
melhor harmonização para uma nota-alvo então trabalhar de trás para frente. 
Esta combinação de trabalhar para frente e para trás ajuda a manter o senso 
de para onde a linha está caminhando, e irá melhorar os aspectos lineares da 
harmonização. Notas-alvo podem ser identificadas como: 

• Primeira nota da frase, ou de segmento de frase 
• Notas mais agudas ou mais graves em uma frase 
• Notas de duração longa 
• Última nota da frase, segmento de frase ou progressão cadencial 

No próximo exemplo, as notas-alvo de “Bar Flies” estão circuladas, e uma letra 
é posta abaixo de cada uma para indicar a razão de sua seleção. 

 

Exemplo 2-14  

A = primeira nota de frase ou segmento de frase 
C = nota de longa duração 

B = nota aguda ou grave da frase 
D = nota final de frase, segmento de frase ou progressão cadencial 
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2. A presença ou ausência de notas guias, especialmente em relação às 
notas-alvo: quando notas guias estão presentes na melodia, isto pode impedir 
o seu uso na harmonia, enquanto que uma ausência de notas guias na melodia 
necessita o seu uso na harmonia. A seguinte seção de “Bar Flies” contém uma 
anormal alta porcentagem de notas guias (vinte das trinta e uma notas são 
notas guias). Esta importante observação possui um papel chave na 
determinação do número aceitável de harmonizações. 

 

Exemplo 2-15  

 
 

3. Presença ou ausência de notas inarmônicas: se a melodia a ser 
harmonizada tiver sido parafraseada, várias notas de passagem, notas vizinhas 
(bordaduras), antecipações rítmicas e atrasos podem ter sido adicionadas. 
Estas notas inarmônicas são importantes elementos no fornecimento do 
movimento em uma frase musical. Elas foram brevemente definidas no 
capítulo 1 e serão explicadas em maior detalhe no capítulo 5. 

A decisão se uma nota deve ser considerada uma nota inarmônica ou uma 
nota de cor pode ser às vezes complicada. Estas notas que estão em um 
intervalo de segunda, quarta, ou sexta acima da fundamental do acorde podem 
ser tratadas como notas inarmônicas ou notas de cor harmonizadas (nonas, 
décimas primeiras, décimas terceiras). Quando pensadas como notas de cor, 
existe um risco de estagnação harmônica, assim é mais prudente considerar a 
possibilidade de tratar estas notas como notas inarmônicas. 
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Exemplo 2-16  

SD# (scale degree) = grau da escala # CPT (chromatic passing tone) = nota de passagem cromática 

 
 

4. Mudanças temporárias de centro tonal: uma maneira de as identificar é 
olhar para as progressões ii7 – V7 – I, V7 – I, ou ii7 – V7. Um novo centro 
tonal significa uma nova escala, e irá afetar a escolha das harmonias. “Bar 
Flies” começa na tonalidade de Eb maior, move-se para Db maior nos 
compassos 4 – 5, para F maior nos compassos 6 – 7, e retorna para Eb no 
compasso 8. Estas mudanças são mostradas a seguir no seguinte exemplo e 
acompanhadas por símbolos teóricos apropriados que explicam como estas 
tonicizações são obtidas. 

 

Exemplo 2-17  

 
 

As antecipações rítmicas nesta peça não são realmente notas inarmônicas 
porque os acordes que a harmonizam também são antecipados. No exemplo seguinte, 
os símbolos dos acordes foram movidos para frente em meio tempo e colocados 
acima das notas que eles harmonizam para demonstrar este ponto. É claro, estes 
acordes antecipados não aparecem desta maneira nas partes rítmicas; eles cairiam no 
próximo tempo forte. 
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Exemplo 2-18  

 
 

II – Harmonização de Segmentos de Frases 

Após esta análise em quatro passos for concluida, a preparação para a 
harmonização atual deve ser iniciada através da quebra da melodia em pequenas 
seções; primeiro em frases, depois em segmentos de frases. Um segmento de frase é 
uma divisão arbitrária que pode consistir de qualquer coisa de algumas notas à um ou 
dois compassos. Segmentos de frases são separados um do outro por pausas, notas de 
longa duração, grandes saltos, ou notas alvo. 

O exemplo seguinte mostra os primeiros compassos de “Bar Flies” quebrados 
em frases e em segmentos de frases. Ele consiste de três frases: a primeira e a segunda 
são compostas de três segmentos, enquanto a terceira contém quatro. Cada segmento 
de frase inicia e termina com uma nota-alvo. 

 

Exemplo 2-19  

 
 

O próximo passo é harmonizar cada um destes segmentos de frase trabalhando 
para frente e para trás para conectar estas notas-alvo. O método “nota-guia versus 
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nota-base” é predominantemente usado para harmonizar a maioria das notas-alvo. 
Quando outro método é usado – isto é, “nota-base versus nota-base”, ou “nota-base 
versus nota-de-cor” – a nota-alvo deve ser alcançada e deixada por movimento 
contrário. 

Cada segmento é apresentado abaixo com várias opções de harmonização. Isto 
não é dizer que cada opção deve ser considerada para cada segmento de frase. De fato, 
algumas possibilidades são suficientes. Esta lista exaustiva é fornecida apenas para 
mostrar que existem numerosas maneiras de se harmonizar cada segmento dado. 

O primeiro segmento de frase consiste em duas notas alvo (veja o exemplo 2-
14) conectadas por duas notas inarmônicas. As notas-alvo são a terça e a quinta da 
tríade da tônica. A harmonização destas duas notas é essencialmente importante pois 
elas estabelecem a tonalidade. A escolha das notas para acompanhar as notas 
inarmônicas deve se mover logicamente da primeira nota-alvo para a segunda. Todas 
as outras notas inarmônicas devem ser tratadas da mesma maneira. A seguir um 
exemplo aceitável de algumas harmonizações do segmento de frase um. 

 

Exemplo 2-20  

 
 

Como o acorde da tônica Eb foi claramente definido no segmento um, a 
harmonização da primeira nota do segmento dois não é tão crítica. Mais importante é 
o movimento para a última nota (G), que é uma nota de cor (a nona do acorde de F 
cifrado no tempo 1). Isto pode ser harmonizado pela nota do acorde imediatamente 
acima ou abaixo dela. A nota do acorde acima é a décima primeira (Bb), a nota do 
acorde abaixo é a sétima (Eb). Quando ela é harmonizada pela quinta (C), o intervalo 
resultante de uma quinta justa é obtido por movimento contrário (regra básica do 
contraponto). 
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Exemplo 2-21  

 
 

Devido ao F menor já ter sido já definido na última nota do segmento dois, a 
harmonização da primeira nota do segmento três se torna menos crucial. Mais 
importante é a harmonização da última nota (Bn). Já que é uma nota de cor (nona 
bemol), ela pode ser harmonizada com a nota do acorde imediatamente acima ou 
abaixo. A nota do acorde acima seria a terça (D), a nota do acorde abaixo pode ser ou 
a sétima (Ab) ou a décima terceira (G). 

 

Exemplo 2-22  

 
 

As primeiras quatro notas do segmento quatro constituem um tipo de cambiata 
(consistindo de bordadura superior, nota do acorde, bordadura inferior, nota do 
acorde) em torno da tônica Eb. Já que a tônica já foi estabelecida até agora, não é 
essencial harmonizar ambos os Eb com intervalos consonantes, mas então focar na 
nota final (G). Aqui, o método “nota-guia versus nota-base” está em ação. 
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Exemplo 2-23  

 
 

A primeira nota do segmento cinco constitui a sétima ocorrência de um 
membro do acorde da tônica, e sua harmonização não é novamente crítica. A nota 
mais importante é a última, que é o início da tonicização da tonalidade de Db. Quando 
a última nota é harmonizada com uma terça ou sexta consonante, ela é abordada por 
movimento paralelo. Quando harmonizada como quinta justa (Db – Gb) ela é 
abordada por movimento contrário. 

 

Exemplo 2-24  

 
 

Cada nota do segmento seis é importante devido ao processo de tonicização 
que está em efeito. Aqui, notas guias executam um papel central. Como obter um 
movimento contrário na última nota é difícil, ela é melhor harmonizada com uma terça 
(Ab) ou sexta (Eb) consonantes. Note que três dos segmentos de frase exemplificados 
terminam com uma quinta justa que não é abordada por movimento contrário. 
Quando o movimento contrário é difícil, o movimento similar é aceitável, mas o 
movimento paralelo deve ser evitado a todo custo. 
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Exemplo 2-25  

 
O segmento sete é o mais difícil de se harmonizar. A última nota (C) é a mais 

importante porque é o início da outra tonicização; desta vez para a tonalidade de F. 
Esta nota é a décima primeira do acorde de G meio diminuto, mas harmonizá-la com 
a nota do acorde acima ou abaixo não funciona; ambos Db e Bb estão apenas uma 
segunda maior de distância, causando uma dissonância indesejável, e nem o Ab (nona 
bemol) nem o Eb (décima terceira) irão transmitir a tonalidade do acorde de G meio 
diminuto. Alterando cromaticamente estas duas notas para An ou En cria-se um efeito 
discordante vindo da tonalidade de Db. Isto deixa o F e o C em uníssono ou oitava 
como as únicas notas harmonicamente utilizáveis. 

 

Exemplo 2-26  

 
Por sorte, a primeira nota do segmento oito (Db) está no mesmo acorde e é 

muito fácil de se harmonizar. Quaisquer uma das três notas do acorde são aceitáveis. 
O foco deve ser na última nota, sendo a dominante da nova tonalidade de F. Já que a 
ação das notas guias é essencial nas tonicizações, a harmonização mais efetiva seria a 
com outra nota guia (E). No entanto, outras escolhas são possíveis. 

Exemplo 2-27  

 



16	   Parte I – Técnicas Básicas 
 

A resolução da nota guia (Bb – A) no segmento nove define a tonalidade de F 
muito claramente. Isto abre muitas diferentes possibilidades de harmonização. 

 

Exemplo 2-28  

 
 

O último segmento constitui um retorno para a tonalidade original de Eb. Já 
que as duas últimas notas da melodia são notas guias, muitas harmonizações são 
possíveis. A mais definitiva é aquela que usa ambas notas guias sobre a última nota. 

 

Exemplo 2-29  
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III – Combinação de Harmonizações de Segmentos de Frases 

Depois que todos os segmentos de frases forem harmonizados, cada grupo de 
segmentos pode ser reunido para formar uma frase. Em cada um dos seguintes três 
exemplos, uma matriz foi criada em um modelo de “Menu Chinês” com a maioria das 
possíveis harmonizações do segmento. Ao simplesmente traçarmos linhas entre cada 
segmento, infinitas possibilidades, boas ou ruins, irão surgir para cada frase. Algumas 
destas podem ser eliminadas imediatamente devido à condução imprópria de vozes ou 
ao movimento estranho entre os segmentos. As combinações restantes devem ser bem 
observadas para se achar as melhores. 
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Exemplo 2-30  
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Exemplo 2-31  
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Exemplo 2-32  
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Como mencionado antes na discussão de harmonização de segmentos, não é 
necessário descubrir cada possível combinação de segmento. Esta apresentação 
detalhada destina-se à mais uma vez mostrar que existem literalmente centenas de 
maneiras de se harmonizar cada frase. 

Com o intuito de ilustração apenas, três harmonizações são apresentadas que 
exploram exclusivamente um tipo de movimento por todos os oito compassos de “Bar 
Flies”. O exemplo 2-33 usa apenas movimento oblíquo; o 2-34, movimento contrário; 
e o 2-35, movimento contrário combinado com o uso de uníssonos e oitavas. 

 

Exemplo 2-33 CD 1, Faixa 18 

 
 

Exemplo 2-34 CD 1, Faixa 19 
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Exemplo 2-35 CD 1, Faixa 20 

 

 
 

Exemplos de movimento paralelo e similar foram já mostrados nos exemplos 
2-11 e 2-12. 

Na prática, uma harmonização efetiva a duas partes geralmente contém uma 
combinação de todos os tipos de movimento. Aqui estão três exemplos selecionados 
da matriz de segmentos apresentada mais cedo neste capítulo. 

 

Exemplo 2-36 CD 1, Faixa 21 – Parte 1 
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Exemplo 2-37 CD 1, Faixa 21 – Parte 2 

 
 

 

Exemplo 2-38 CD 1, Faixa 21 – Parte 3 

 
 

Antes de concluir este capítulo, vale a pena mencionar uma técnica referida 
como planing (paralelismo). Ela envolve “harmonizar” uma melodia com um 
intervalo de quarta ou quinta justa, seja acima ou abaixo. Atualmente, isto não é 
realmente uma harmonização, mas sim um reforço da melodia. Ela é reminiscente do 
uso dos registros dos organistas, que adicionam harmônicos e enriquecem a linha 
melódica. Esta técnica é melhor usada em situações modais ou de pedais, ou em 
músicas com um ritmo harmônico extremamente lento. 
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Exemplo 2-39  

 
 


