
Até o momento, todos os acordes que discutimos
foram construídos utilizando-se somente

as notas dentro da tonalidade.

E�encialmente, i�o
significa sem acidentes,

com exceção dos graus seis e
sete elevados na escala menor,
que nós consideramos como sendo

parte da tonalidade.

Primeiro, todo acorde alterado
precisa ter no mínimo um acidente... Se

não houver nenhum acidente, então por
definição é um acorde diatônico!

Com raras exceções,
acordes alterados podem
usar o mesmo movimento

de fundamentais básico
que temos usado.

Em geral, evite relações cruzadas. Uma
relação cruzada oco�e quando uma nota aparece
com dois acidentes diferentes em dois
acordes consecutivos, em duas vozes
diferentes.

Por último, quando você usa
e�es acordes em escrita musical,

você deve, sempre que po�ível, resolver
as notas alteradas na direção

de suas alterações.

Então se uma nota tem um bemol, tente
resolvê-la de forma descendente

por grau conjunto ou salto.

E geralmente evitamos dobrar notas alteradas,
já que ao fazer i�o tenderia a gerar oitavas paralelas.

Segundo, acordes alterados podem ser facilmente utilizados no lugar dos seus
equivalentes diatônicos. Em outras palavras, você pode acrescentar um tempero
à uma composição substituindo um acorde diatônico por um alterado que
tenha a mesma
tônica.

Agora que cobrimos todos os
po�íveis acordes diatônicos em
harmonia de terças, é hora de abrir as

portas a notas fora da tonalidade...

E�es acordes alterados
dão uma certa riqueza à harmonia ao
fazer uso de uma ou mais notas que
não estão na armadura de clave e

então geram acidentes.
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Acordes Alterados

Nós vamos discutir
diversas categorias
de acordes alterados,
cada um dos quais com
suas próprias regras
de aplicação.

Porém, há algumas
coisas que todos eles
tem em comum!
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Como as sétimas diatônicas,
no entanto, a tônica em comum

deve apenas aumentar a tensão...
não mova de um acorde alterado para

seu co�espondente diatônico.
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