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88 ESTRUTURAS SUPERIORES (II): 
IMPROVISAÇÃO CONTEMPORÂNEA

1. NOVAS TRÍADES SUPERIORES PARA A IMPROVISAÇÃO.
Na unidade 4, foi apresentado o conceito das estruturas superiores, representadas pelas tríades maiores deri-
vadas de cada escala do campo harmônico diatônico maior.
Nesta unidade são estendidas as possibilidades oferecidas pelas estruturas superiores, considerando tam-
bém as outras escalas apresentadas até agora, com ênfase nas escalas maior, Menor Melódica e diminuta.

OUTRAS TRÍADES DO CAMPO HARMÔNICO DIATÔNICO MAIOR

A tabela seguinte mostra como cada escala do campo harmônico diatônico maior pode gerar outras tríades
maiores, além das apresentadas anteriormente.
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As novas tríades evidenciadas acima revelam a possibilidade de utilizar um número maior de combinações
sobre cada escala. A tabela seguinte mostra as possibilidades relativas a cada escala do campo harmônico
diatônico maior. À escala jônica foi acrescentada a tríade sobre o segundo grau, característica da escala Lídia;
esta tríade pode ser usada todas as vezes em que queremos enriquecer a sonoridade de um acorde maior
7M com um #4.
Assim como colocado na unidade 4, é possível acrescentar cada uma dessas tríades com o próprio 2° grau
(utilizando, assim, a fórmula n°6 apresentada no Volume 1 dessa obra).
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TABELA COMPLETA DAS TRÍADES MAIORES DO CAMPO HARMÔNICO MAIOR:

Escala Tríade Maior
sobre o grau: 

Jônica 1 + 5  + 2  (lídia)

Dórica b3  + b7 + 4

Frígia b2 + b6 + b3

Lídia 2 + 5 + 1

Mixolídia 
veja a Tabela relativa à

Área de Dominante,
(pág.110)

Eólia b6 + b3 + b7

Lócria b5 + b2 +b6 

Escala Tríades Maiores: 

Jônica C + G + D (lídia)

Dórica Eb + Bb + F

Frígia Db + Ab + Eb

Lídia D + G + C

Mixolídia 
veja a Tabela relativa à

Área de Dominante,
(pág.110)

Eólia Ab + Eb + Bb

Lócria Gb + Db +Ab 

Exemplo em C Maior:

APLICAÇÃO DAS NOVAS TRÍADES SUPERIORES NA IMPROVISAÇÃO

A primeira (e mais óbvia) vantagem oferecida por um número maior de tríades superiores, é a riqueza do
material que se tem à disposição. A segunda, talvez menos óbvia mas muito interessante, ressalta como as
novas tríades estão em relação de quinta descendente, ou em relação diatônica, com as tríades maiores
apresentadas precedentemente. Aqui abaixo se analisa cada escala e suas tríades superiores.

- Escala Jônica: mistura da tríade sobre a fundamental (1) com as tríades sobre o quinto grau (5) e sobre o
segundo grau (2, emprestada pela escala Lídia). Note a relação de quintas descendentes entre as tríades:

!!

                 

36Exemplo n°120
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37Exemplo n°121

- Escala Dórica: mistura da tríade sobre o b3 com a tríade sobre o b7. Aqui, também, as duas tríades estão
em relação de quinta descendente (Bb       Eb):

    


