
As Cadências Harmônicas
Uma cadência é geralmente considerada como sendo os
dois últimos acordes de uma frase, seção ou
peça. Há quatro tipos de cadências, cada uma com as suas
próprias nece�idades específicas e variações.

Uma cadência autêntica cosiste de um acorde de função dominante (V ou v�) movendo-se para a tônica.
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Para ser considerada uma cadência autêntica perfeita,
uma cadência deve satisfazer todos os seguintes critérios:

Para ser considerada uma cadência plagal perfeita, uma
cadência deve satisfazer todos os seguintes critérios:

Se a cadência não
cumpre todos
e�es critérios é
considerada uma
cadência
autêntica
imperfeita!*

*
*
*
Deve usar um V
(não um v�)
Ambos os acordes devem estar
em posição fundamental
O soprano deve terminar
na tônica
O soprano deve caminhar
por grau conjunto

Uma cadência plagal consiste de um acorde de função subdominante (iV ou �) caminhando para a tônica.

Uma semi-cadência é qualquer cadência que termina no acorde de dominante (V).

A cadência inte�ompida (deceptiva) é uma cadência onde o acorde dominante  (V) resolve para algo
que não seja tônica... Quase sempre o acorde de tônica relativa (vi).

Um tipo específico de meia cadência é
a cadência frígio que deve atender
aos seguintes critérios:

Se a cadência não
cumpre todos
e�es critérios é
considerada uma
cadência plagal
imperfeita!

*
*
*
*
Deve usar um iV
(não um �)
Ambos os acordes devem estar
em posição fundamental
O soprano deve terminar
na tônica
O soprano deve permanecer
na nota em comum

*
*
**
Ele oco�e somente em menor

Ele usa um acorde iv indo para o V

O soprano e o baixo movem-se por grau
conjunto em movimento contrário
O soprano e o baixo terminam no
quinto grau da escala
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Na realidade, é a cadência "decepativa" em que
você que resolva na tônica,  mas não resolve.

E, de fato , é mais comum ver i�o no
meio da frase ao invés do final ... Onde você
poderia chamá-la de estrutura cadencial!
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