Método RAM: Rearmonização com Acordes Menores.
Autor: Farlley Derze
Este trabalho é sobre Música. Dentro do universo da música apontei meu telescópio para uma
constelação conhecida pelo nome de Harmonia. Parece que esta constelação surgiu nos céus da
Europa, formada por doze estrelas que podem ser vistas a olho nu. Dizem que há outras estrelas na
constelação. Há discussões astronômicas sobre comas, intervalos pitagóricos e outras questões que
são tratadas pelos estudiosos da teoria e da harmonia musical.
Eu fiquei de olho nas doze estrelas que consigo ver a olho nu: dó, ré, mi, fá sol, lá, si, dó sustenido,
ré sustenido, fá sustenido, sol sustenido e lá sustenido. Estas últimas cinco estrelas também são
conhecidas pelos “sinônimos” ré bemol, mi bemol, sol bemol, lá bemol e si bemol, respectivamente.
Ou seja, na prática, dó sustenido ou ré bemol são dois nomes diferentes para o mesmo som.
Os teóricos criaram regras para se chamar um som de dó sustenido ou ré bemol. Ou seja, não é
aleatório. É como as fases da lua. Um leigo vai dizer “olha a lua”. Mas alguém com formação, ou
com um mínimo de informação, vai dizer “é lua minguante” em vez de “lua crescente”. Ambas
existem e são diferentes da lua cheia ou da lua nova. Mas um leigo pode confundir uma lua
minguante com uma lua crescente. Porque em ambas “falta um pedaço”. Um músico com pouca
formação teórica vai confundir um dó sustenido com um ré bemol na hora de escrever sua partitura.
Como eu disse, na prática ambas são o mesmo som, mas não são a mesma nota.
São o mesmo som, mas não são a mesma nota.
Chamá-las por um nome ou pelo outro depende das condições atmosféricas, isto é, da tonalidade.
Escrever uma música no tom de sol maior exige a presença do fá sustenido na partitura, e não a
presença de um sol bemol. Afinal, a música não está em sol bemol maior, mas em sol maior.
Esse exemplo com o sol maior faz a gente se lembrar de que no universo da música há muita poeira
cósmica, isto é, há muitos pontos para serem colocados nos “is”.
Nada mais prático do que uma boa teoria (Leonid Brejnev).
Vou confessar o que está óbvio para mim. Eu estou produzindo esse trabalho para passear. Se você
quiser entrar no barco comigo, seja bem-vindo.
Em linguagem de informática, dentro da pasta Teoria da Música existe uma subpasta chamada
Harmonia. Existe um hipermercado de tratados teóricos sobre Teoria e Harmonia, dos livros
canônicos aos blogs contemporâneos, da Grécia Antiga aos dias atuais. Você já deve ter ouvido falar
no trabalho de Pitágoras com os sons fundamentais e a série harmônica. Mas no meu GPS vou fazer
outra rota.
Meu trabalho é sobre Harmonia. Dentro dessa subpasta há outra subpasta chamada
Rearmonização. Você pode pegar seu barco e navegar pelos canais do Youtube. Vai conhecer
várias ilhas paradisíacas com muitas frutas saborosas da rearmonização. Você pode inclusive levar
sementes dessas frutas para plantar em casa. Ouvi dizer que duas sementes plantadas no mesmo
vaso podem gerar frutas híbridas. Depois é só bater os acordes no liquidificar e deixar o público
escutar um gole.
Eu passei três anos com o meu barco nos mares do youtube e na biblioteca da minha casa. Tenho
alguns livros sobre Harmonia Musical, e no computador alguns textos em pdf. Eu navego na

Internet e em casa com um bloco de anotações e um lápis na mão. Durante as navegações uso
binóculo, lupa, telescópio e protetor solar.
Eu parti para essa expedição em 2017, inspirado por Charles Darwin, em busca de novas espécies:
acordes voadores, acordes rastejantes, acordes que vivem embaixo d’água, acordes cheios de
pernas, acordes cabeludos, acordes com veneno, etc. Agora já voltei pra casa, meu barco está
ancorado e estou escrevendo este texto para meu bel prazer. Entretanto, se você tem interesse em
Rearmonização, tim tim, saúde, pode beber à vontade. Mas o drink que preparei com as sementes
escolhidas foi feito apenas com acordes menores. Já provou?
Após usar lunetas e mapas, registrei espécimes da família das escalas modais, fotografei
arquipélagos de pentatônicas, cataloguei fendas cromáticas no Grand Canyon, e percebi que são
paisagens e espécimes pertencentes a duas massas celestes de grande força gravitacional: o planeta
dos tons maiores e o planeta dos tons menores.
Certa noite, acordei de repente. Era um sonho. Eu estava na beira de um riacho no meio da
madrugada. Era lua cheia. Vagalumes piscavam. O som do riacho era contínuo e notei que
borbulhas com espumas vieram até meus pés. Foi aí que vi meus pés dentro de uma água fresca até
a altura da canela. Eu estava com uma roupa branca. A lua parecia jogar toda sua luz em minha
roupa e nas espumas do riacho que batiam nas rochas. Num passe de mágica, as espumas
desapareceram e a água passou a correr lisa como um espelho, na velocidade de um sopro lento.
Mas não era um sopro. Eram sons de violoncelos. Os vagalumes pararam de flutuar aleatoriamente.
Vieram piscar à minha frente como notas musicais luminosas. Desenhavam no ar as notas daqueles
violoncelos invisíveis. A melodia era o terceiro movimento da terceira sinfonia de Brahms. Eu
acordei. Acendi o abajur. Eram 3:21. Olhei pela janela escura como quem busca os vagalumes.
Perdi o sono. Sentei-me recostado ao travesseiro, puxei o abajur para perto, peguei meu bloco de
notas e anotei: “sonhei com a melodia do Brahms”. Fiz uma pausa, fechei os olhos, repassei o início
da melodia e concluí: “está em dó menor”. Acrescentei isso ao meu diário de bordo.
Depois a cabeça me entrevistava sobre obras e compositores do século XIX, época da invenção da
luz elétrica e as noites nunca mais seriam as mesmas.
Vi o sol nascer. Preparei meu café e contemplava a fumaça que subia como uma nuvem livre.
Imaginei os grãos de café como notas musicais dentro da fumaça. Lembrei da melodia do Brahms,
“está em dó menor” e veio um estalo na minha cabeça. Saí da mesa às pressas, cruzei a sala em
direção ao quarto, peguei o bloco de notas e o trouxe comigo para a mesa do café. Enchi a xícara
outra vez e repassei minhas anotações sobre rearmonização.
Aquele estalo na minha cabeça queria uma resposta. Senti raiva de mim porque não tinha ainda
digitado minhas anotações no computador. Pois, se lá estivesse, bastaria eu clicar na lupa do
computador e buscar pela frase rearmonização com acordes menores. Se eu tivesse visto algo do
gênero nos arquipélagos, mares e montanhas da Internet, ou nos livros da minha biblioteca, eu teria
anotado no meu diário de bordo. E se eu tivesse digitado no computador, eu acharia uma anotação
desse tipo num clique. Mas não. Agora eu estava ali com o café esfriando enquanto virava as
páginas das minhas anotações em busca daquela resposta. Afinal, existia algum trabalho na história
da música sobre Rearmonização com Acordes Menores?
Gastei oito dias, dezessete horas e trinta minutos naquela busca braçal. Pois, acredite: voltei a dar
braçadas na internet e nos livros. Mas desta vez, eu tinha uma mira, eu tinha uma palavra-chave, um
foco. Eu não estava apenas coletando espécimes de acordes. Agora, minha lupa queria enxergar a
frase Rearmonização com Acordes Menores.

Nada. Era um planeta não descoberto dentro do cosmos musical.
Assim, se você está lendo este texto e tiver um telescópio por aí, me diga se encontrou algum
planeta chamado Rearmonização com Acordes Menores. Eu não encontrei. Tudo bem. Sabemos
que o universo é infinito. Meu telescópio não tem todas as lentes. Eu busquei no céu, na terra e no
mar. E nada.
É isso que venho mostrar a vocês: meu trabalho sobre Rearmonização com Acordes Menores.
A ideia é rearmonizar músicas apenas com acordes menores.
O impacto dessa aventura estética é a diluição (eu queria dizer evaporação) da harmonia funcional.
Uma música rearmonizada apenas com acordes menores, do primeiro ao último compasso, não
mostra hierarquias entre acordes na tradicional relação dominante-tônica. Afinal, não há nenhum
acorde maior nessa proposta e sabemos que todo acorde de sétima da dominante é um acorde maior.
Sabemos também que acordes meio-diminutos podem assumir a função de dominante na tradicional
estrutura harmônica funcional. Mas um acorde meio-diminuto não é um acorde menor e a proposta
aqui é rearmonização com acorde menores. Assim, meio-diminutos ou diminutos estão fora.
Se você tem um barco, bicicleta, patinete ou uma nave espacial, vamos viajar juntos.
Conheça o Método RAM - Rearmonização com Acordes Menores, de minha autoria.
Abraços,
Farlley Derze
Agradecimentos
Eu valorizo o quanto meu aprendizado musical se deve aos ensinamentos que recebi de professores
como Dona Risoleta, Hilda Luz Cerqueira, o alemão Joachim Koellreutter, o cigano Antonio
Guerreiro de Faria (considerado o melhor professor de Harmonia da UNIRIO), o húngaro Ian
Guest, o surinamês Terry Argekop, o uruguaio Luis Ferreira Makl, o argentino Conrado Silva.
Esse foram os meus mestres e cada um tinha um sotaque particular para falar sobre música e
harmonia.
Sou grato também aos músicos que conheci e tive a oportunidade de dividir emoções e
conhecimento nos palcos do Brasil, além dos músicos estrangeiros nos países onde fiz turnês: Cabo
Verde, Estados Unidos, França, Espanha, Paraguai, Alemanha, Chipre, Grécia e Japão. E tudo
começou em Guadalupe, subúrbio da zona norte do Rio de Janeiro, quando eu tinha cinco anos, em
1968.
Assim, deixo este parágrafo separado para agradecer à minha primeira professora de música, minha
mãe, Nathércia Derze, que me ensinou a ler partitura e a tocar acordeon. Mais tarde me matriculou
no conservatório de piano. No final das contas, devo a ela, também, o meu interesse pelo ensino de
música. Aos 29 anos formei-me professor de música pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Não fica de fora o meu avô, Pedro Lourenço, pai de minha mãe, o sanfoneiro mais requisitado de
Rio Branco, capital do Acre. Infelizmente, eu não o conheci. Mas levei adiante a centelha musical
da família.

Este parágrafo também fica separado para agradecer a meus alunos de piano no Rio de Janeiro e
Brasília. E um agradecimento especial a dois alunos que permaneceram por mais tempo comigo.
Célio Maia, de fevereiro de 1995 a janeiro de 2000, no Rio de Janeiro. As aulas pararam porque me
mudei para Brasília. Aqui, meu agradecimento à aluna Raíla Baptista, de Brasília. Vocês
acreditaram em mim, eu acreditei em vocês. Vocês cresceram ao meu lado, eu cresci com vocês.
Vocês se tornaram os melhores alunos e vocês me tornaram um professor melhor. Muito obrigado.
Vocês são duas estrelas no meu céu.
Em relação ao Método de RAM - Rearmonização com Acordes Menores, muito obrigado aos
primeiros músicos que ouviram os primeiros resultados deste trabalho. São eles: meu ex-aluno
Célio Maia (RJ), o guitarrista Fernando Ávila (RJ), o trompetista Argemiro Jr. (DF) e o
saxofonista Isaac Gomes (DF), pelo tempo dedicado a escutar minhas primeiras ideias sobre este
trabalho e por todo o estímulo que me deram.
Agradeço ao baixista Rob da Cunha (DF) por incentivar o Grupo MC Jazz a apresentar a
rearmonização com acordes menores da música “Garota de Ipanema”, cuja primeira apresentação
pública se deu em 31 de agosto de 2019, no BalcoNY, um “pub de jazz” situado na quadra 412 sul,
Brasília-DF. Muito obrigado à Banda MC Jazz.
Bateria: Marcos Brito
Baixo: Rob da Cunha
Trompete: Argemiro Jr.
Piano: Farlley Derze
Agradeço ao baterista Sandro Souza (DF) por me convidar a apresentar este trabalho em seu show
no Clube do Choro, dedicado aos mestres da música brasileira na data de 9 de novembro de 2019.
Neste sentido, agradeço ao Sandro Souza e ao baixista Oswaldo Amorim pelos elogios feitos a
este trabalho.
Apresentação: música “Garota de Ipanema” pelo Método RAM - Rearmonização com Acordes
Menores.
Local: Clube do Choro, Brasília-DF.
Sandro Souza: bateria
Oswaldo Amorim: contrabaixo
Farlley Derze: piano
Agradeço ao Prof. Dr. Alciomar Oliveira, professor de Harmonia da Universidade de Brasília,
pelo convite para eu dar uma palestra sobre este método de rearmonização aos seus alunos de
“Harmonia e Improvisação”, no dia 25 de novembro de 2019.
Agradeço ao Instituto Jamile Tormann por viabilizar a execução deste trabalho ao colocar no ar o
site farlleyderze.com, ao adquirir equipamentos, notebook, piano digital e softwares de gravação,
além da contratação de profissionais das áreas da informática, fotografia e vídeo.

Garota de Ipanema

Tonalidade: Fá maior
Compasso: 2/4
Quantidade de notas em toda a melodia: 120 notas
Quantidade de compassos: 34 compassos
Quantidade de acordes: 14 acordes diferentes
Para começar, vamos mapear a nota que fica na cabeça de cada compasso e o acorde original que
foi utilizado em cada uma dessas notas. Quando o compasso tiver uma pausa no primeiro tempo,
vamos considerar a primeira nota que aparecer no compasso.
Sabemos que no sistema tonal ocidental existem apenas 12 notas: dó, dó#, re, re#, mi, fá, fá#, sol,
sol#, lá, lá#, si. Sabemos também que dó#=reb, re#=mib, fá#=solb, sol#=láb, lá#=sib.
Na música “Garota de Ipanema”, 9 (nove) notas diferentes ocupam a cabeça de algum compasso.
São elas: dó, dó#, mi, fá, fá#, sol, sol#, lá, sib.

Para cada uma dessas notas foram encontrados os seguintes acordes:
Nota Dó: F7M, Gb7(#11), Am7, Ab7, Db7M(9)
Nota Dó#: B7(9)
Nota Mi: F7M, Gb7(#11), B7(9), D7(9)
Nota Fá: Gm7, F#7M, Eb7(9)
Nota Fá#: D7(9), C7(b9)
Nota Sol: F7M, G7(13), Eb7(9)
Nota Sol#: F#m7, D7(b9)
Nota Lá: Gm7
Nota Sib: Gm7
A harmonia original de “Garota de Ipanema” é feita com 14 acordes diferentes. São eles: F7M,
Gb7(#11), F#7M, F#m7, G7(13), Gm7, Am7, Ab7, B7(9), C7(b9), Db7M(9), D7(9), D7(b9) e
Eb7(9). Usei como referência a partitura do songbook de Almir Chediak.
Dos 14 acordes, 11 são maiores. Desses 11, 8 têm a função de Dominante.

Tônica: 3 acordes: F7M, F#7M, Db7M
Dominante: 8 acordes: Gb7(#11), G7(13), Ab7, B7(9), C7(b9), D7(9), D7(b9) e Eb7(9)
Vejamos também quantos acordes menores foram usados em toda a harmonia.
Acordes menores: 3 acordes: Gm7, Am7 e F#m7

O uso exclusivo de acordes menores é o foco desse método de rearmonização.
Por que fiz uma estatística da quantidade de acordes em toda a música (14), dos quais 8 acordes são
de sétima da dominante, 3 têm a função de tônica e 3 são acordes menores?
A ideia por trás desta estatística é identificar quais acordes menores vão ocupar o lugar de um
acorde de sétima da dominante, ou o lugar de um acorde da tônica e, inclusive, que acorde menor
ficará no lugar de outro acorde menor da harmonia original. O passo seguinte é comparar os novos
acordes (todos menores) com as notas da cabeça dos compassos. Chegar até aqui é vislumbrar um
fato estético, isto é, uma mudança no “ambiente harmônico da música”. Pois nenhum acorde menor
terá uma função de dominante ou tônica. Esse “ambiente harmônico” é consequência de um fato
técnico: um acorde menor não exige uma resolução como acontece com acordes do tipo C7, por
exemplo, com função de dominante. Chega-se aqui a uma relação de causa e consequência. Uma
causa técnica e uma consequência estética.
De posse da melodia da música eu comecei a rearmonização. O primeiro passo foi ignorar
imediatamente todos os acordes da harmonia original da música. É como se eles não existissem. É
como se Tom Jobim tivesse me oferecido a melodia para harmonizá-la apenas com acordes
menores. Então a primeira ideia que considerei foi a de inserir um acorde menor nas notas “cabeça
de compasso”. Não é nenhuma ideia genial. A maioria das músicas é assim. Existe a melodia, existe
um tempo forte aqui outro ali porque assim é a nossa música: a melodia é fatiada simétrica ou
assimetricamente em tempos fortes e fracos. Os tempos fortes ocupam a cabeça de cada compasso,
ora com o uso de uma nota ora com o uso de uma pausa. Então, sem inventar a roda eu
simplesmente decidi seguir as pegadas da nossa cultura musical e harmonizar os tempos fortes, ou
seja, o evento (nota ou pausa) que estivesse na cabeça de cada compasso. Até aí tudo bem. A grande
questão era: que acorde menor eu usaria? No primeiro compasso de “Garota de Ipanema” a primeira
nota “cabeça de compasso” é a nota sol. Fazendo as contas de cabeça na tonalidade de Fá maior,
tom original da música, a nota sol está presente nas seguintes tríades menores: Cm, Em, Gm; e nos
acordes menores em tétrades: Dm4, Am7; ou no pentacorde Fm9.
Acordes como Bm7(b5) seria cifrado como Bm7(b5/b13) para conter a nota sol no acorde. Todavia,
esse acorde Bm7(b5) não é um acorde menor, mas um acorde meio-diminuto, assim como Gº é um
acorde de sétima diminuta que também contém a nota sol. Todavia, meu objetivo é o uso exclusivo
de acordes menores para a tarefa de rearmonização. E tais acordes menores podem ser
condimentados. Por isso, considerei montagens como Gm7M(#5) e todo tipo de tempero sobre uma
tríade menor.
A primeira linha de pensamento para rearmonizar uma nota foi a existência dessa nota em alguns
acordes. Então fiz experimentos com a primeira nota da música, a nota sol, e tentei Gm, Am7, Cm,
Dm4, Em e Fm9. Toquei a melodia dos quatro compassos iniciais já que a nota sol está na cabeça
desses compassos. Durante a experiência eu mantive o mesmo acorde durante os quatro compassos,
depois fiz permutações com um acorde diferente em cada compasso e por uma questão meramente
de gosto pessoal, optei pelo acorde de Fm6(9) com o baixo no quarto grau, portanto, Bb. No fim das
contas ele soa como um Bb7/9(13). Eu mantive o Fm6(9)/Bb nos quatro compassos iniciais da
melodia. Mas gosto também do acorde Gm6(9) com baixo na terça, portanto, Bb, ou seja,
Gm6(9)/Bb nos quatro compassos iniciais. Esse si bemol surgiu depois de experimentar a inversão
do acorde Gm para saber como soava com a fundamental, a terça e a quinta da tríade Gm no baixo.
Conclusão: a nota Bb no baixo dá um efeito que me agrada tanto com o Fm(6/9) ou o Gm(6/9).
Após esses percebi que minhas tentativas eram guiadas por: a) experimentar quaisquer tríades que
contivessem a nota da melodia; b) experimentar tétrades ou pentacordes que contivessem a nota da
melodia. Por exemplo: a nota sol está presente num acorde menor do tipo Dm7(11).

Com o intuito de criar um método para esta tarefa de rearmonização com acordes menores, vejo que
é importante a aquisição de uma rotina de escolhas para não se ficar no mundo dos experimentos
aleatórios. Assim, pensar na nota da melodia como elemento de alguma tríade, tétrade ou
pentacorde foi uma boa solução, em termos de rotina para os critérios de escolha.
1º critério: a nota pertence a algum acorde com estrutura de tríade, tétrade ou pentacorde
Acontece que as notas da melodia variam na sua duração. Uma coisa é um sol com duração de
semínima, outra é um sol com duração de colcheia ou de semibreve. Então, quando a duração é
curta (colcheia ou semicolcheia), a nota vizinha pode ser a referência para se escolher o acorde, ou a
própria nota curta em questão. Quando a nota é longa, como uma semibreve, eu percebi a
oportunidade de criar dois tipos de efeito na harmonia.
Efeito 1: salto de quinta
A primeira nota longa que aparece na melodia de “Garota de Ipanema” é a nota dó. Superada a fase
de escolha de tríades, tétrades ou pentacordes, havia ali a oportunidade de aplicar esse efeito, o salto
de quinta. Assim, para essa nota dó em questão o acorde escolhido foi Fm7/9 e o salto de quinta nos
leva ao próximo acorde, Cm7/9. Essa nota dó com duração mais longa vai aparece outra vez oito
compassos depois. Fiz a mesma coisa e isso dá uma cara de arranjo à música. Isto é, criar padrões.
Em seguida aparece na melodia a nota fá, uma semibreve. Eu poderia fazer o mesmo salto de
quinta, mas encontrei um efeito diferente para utilizar.
Efeito 2: vozes internas
A nota sol está na cabeça dos quatro compassos iniciais e decidi manter um único acorde durante
esses compassos. O acorde escolhido foi o Fm(6/9)/Bb ou Gm (6/9)/Bb. Em seguida a nota sol
surge outra vez durante quatro compassos para fazer a reexposição do tema. Escolhi outro acorde:
Dm. E aqui trabalhei neste “efeito estético” de movimentação das vozes: Dm5, Dm(#5), Dm6,
Dm7M.
Na segunda parte da música (no “B”), temos a nota fá com duração de semibreve e o acorde
escolhido foi Ebm7/9. Repeti o “efeito estético” e movi as vozes do acorde: Ebm5, Ebm(#5), Ebm6.
Em seguida a melodia nos dá um sol# como semibreve; escolhi o acorde F#m7/9 e movi as vozes:
F#m5, F#m(#5), F#m6; em seguida aparece a nota lá como semibreve, escolhi o acorde Gm7/9 e
movi as vozes: Gm, Gm(#5), Gm6. Isso configura um arranjo por meio de um padrão estético
localizado em trechos da música.
A primeira música que rearmonizei nesse formato de usar apenas acordes menores foi “Stella by
starlight” (Victor Young); a segunda música foi “Carinhoso” (Pixinguinha); a terceira foi “Garota de
Ipanema” (Tom Jobim; Vinicius de Moraes).
Efeito 3: escala
No tema de “Carinhoso” comecei pelo efeito estético “salto de quintas” (Dm9-Am9; Fm9-Cm9;
C#m7/9-G#m7/9); apliquei em seguida o efeito estético “vozes internas” (Gm7-Gm7(#5)-Gm6Gm7-Gm7M-Gm7); e adotei na sequência um novo efeito estético, a “escala” (Bm7/9-Am7/9Gm7/9-Fm7/9-Ebm7/9) durante três compassos (17, 18 e 19) e noutros dois compassos (35 e 36:
Dm7/9-Em7/9-F#m7/9-Gm7/9). Concluí a música com um improviso em cima do efeito estético
“salto de quinta”.
Estatística
Que escala a sequência de acordes menores nos dá? (Coloquemos os acordes sem as tensões, mas
apenas suas tríades). Cm, C#m, Dm, Ebm, Em, Fm, F#m, Gm, G#m, Am, Bbm, Bm.
É uma escala cromática.

Que acordes menores ocuparam o lugar de um acorde de sétima da dominante?
Na primeira parte da música:
- no 3º compasso: Gm6(9)/Bb ocupou o lugar de G7(13)
- no 6º compasso: Am7(9) e Gm7(9) ocuparam o lugar de Gb7(#11)
- no 7º compasso: Fm7(9) ocupou o lugar de Ab7
- no 8º compasso: Cm7(9) ocupou o lugar de Gb7(#11)
- ao se fazer o ritornello, no 3º compasso: Dm6 ocupou o lugar de G7(13)
- no 6º compasso: Am7(9) e Gm7(9) ocuparam o lugar de Gb7(#11)
Na segunda parte da música:
- no 23º e 24º compasso: Bbm7(9) e Fm7(9) ocuparam o lugar de B7(9)
- no 27º e 28º compasso: C#m7(9) e G#m7(9) ocuparam o lugar de D7(9)
- no 31º e 32º compasso: Dm7(9) , Am7(9) e Gm7(9) ocuparam o lugar de Eb7(9)
- no 34º compasso: F#m7(9) ocupou o lugar de D7(b9)
- no 36º compasso: Em7(9) ocupou o lugar de C7(b9)
- no 39º e 40º compasso: Gm6(9)/Bb ocupou o lugar de G7(13)
- no 42º compasso: Am7(9) e Bm7(9) ocuparam o lugar de Gb7(#11)
Que acordes menores ocuparam o lugar de um acorde da tônica?
Na primeira parte da música:
- no 1º compasso: Gm6(9)/Bb ocupou o lugar de F7M
- no 19º e 20º compasso: Fm7(9) e Cm7(9) ocuparam o lugar de F7M
Na segunda parte da música:
- no 21º compasso: Ebm7(9), Ebm5, Ebm(#5) e Ebm6 ocuparam o lugar de F#7M
Que acordes menores ocuparam o lugar de outro acorde menor da harmonia original?
- no 5º compasso: Fm6/Ab em vez de Gm7
- no 11º compasso: Fm7/9 em vez de Am7
- no 25º e 26º compasso: F#m7 é mantido conforme acorde da harmonia original, entretanto, em
vez do acorde estático de F#m7, faz-se um movimento cromático ascendente a partir do quinto
grau: F#m7(9), F#m5, F#m(#5) e F#m6
- no 29º e 30º compasso: idem. Gm7 é mantido conforme acorde da harmonia original, entretanto,
em vez do acorde estático de Gm7, faz-se um movimento cromático ascendente a partir do quinto
grau: Gm7(9), Gm5, Gm(#5) e Gm6
- no 33º compasso: em vez de Am7: Dm7/9 e Am7/9 (a nota cabeça de compasso é Dó. Foi usado o
1º critério, isto é, a nota pertence a algum acorde com estrutura de tríade, tétrade ou pentacorde.
Nesse caso, a nota Dó pertence ao Am7 na harmonia original pertence também ao Dm7 nesta
rearmonização.
Vejamos abaixo quantos acordes possíveis caberiam para a nota Dó sob o 1º critério de
rearmonização. Levamos em conta os acordes mais usuais do repertório popular. Ou seja, outros
acordes poderiam ser incluídos. Anotei numa olhadela: 6 tríades, 30 tétrades, 2 pentacordes onde a
nota Dó está presente. Portanto, 38 possibilidades dentre tantas outras pois ainda podemos
considerar Bb/C, C/D, etc.

Tríades: C, Cm, F, Fm, Ab, Am
Tétrades: C7, C7M, Cm7, Cm7M, C7(#5), C7M(#5), C7M(#4), C6, Cm7(b5), Cdim, Cm6,
C#m7M, Dm7, Dm7(b5), Eb6, Ebm6, E7(#5), F7, F7M, Fm7, Fm7M, F6, Fm6, F#m7(b5), Gsus,
Gm4/7, Ab7M(#4), Ab7(#4), Am7, Am7(b5)
Pentacordes: Bb7M(add), Bbm7/9
Pessoal. Eu vou publicar em breve um livro com o método completo com outros critérios de
rearmonização com acordes menores. Já rearmonizei outras músicas como Stella by starlight,
Carinhoso, Só danço samba, etc. Abre-se um novo horizonte teórico no campo da harmonia.
A rearmonização com acordes menores recebeu elogios de músicos de Brasília, tais como Oswaldo
Amorim e Rob da Cunha (contrabaixistas), Sandro Souza e Marcos Brito (bateristas), Antônio
Mello (violonista), Vitor Adonai (clarinetista), Argemiro Jr. (trompetista), Carlos Cárdenas e Isaac
Gomes (saxofonistas), Daniel Pantoja (flautista), Alciomar Oliveira (trombonista e professor de
Harmonia e Improvisação da Universidade de Brasília), além dos músicos cariocas Fernando Ávila
(guitarrista) e Célio Maia (tecladista).
Compartilho com vocês o que eles disseram.
“É um trabalho inédito na história da música” (Isaac Gomes, saxofonista, Brasília-DF).
“Manda pro meu email a tua harmonia de Garota de Ipanema” (Argemiro Jr., trompetista, BrasíliaDF).
“Farlley, ouvi a Garota de Ipanema com a tua harmonia. Deu um clima smooth” (Sandro Souza,
baterista, Brasília-DF).
“Muito bacana, legal mesmo, Farlley, ficou ECM” (Oswaldo Amorim, baixista, Brasília-DF).
“Eu estava ouvindo sua harmonia. Você pretende publicar esse material? Eu tenho interesse”
(Antônio Mello (violonista, Brasília-DF).
“Parabéns, Farlley” (Vitor Adonai (clarinetista, Brasília-DF).
“Farlley, mostrei pra um brother meu e ele queria entender, eu disse “só conversando com o
Farlley” (João Gabriel Joshua, saxofonista, Brasília-DF).
“Farlley, anotei as cifras da tua rearmonização da Garota de Ipanema, vamos tocar?” (Rob da
Cunha, baixista, Brasília-DF).
“Vi você tocando a Garota de Ipanema no Clube do Choro só com acordes menores. Queria
conversar com você” (Filipe Togawa, pianista, Brasília-DF).
“Parabéns, Farlley, ficou maravilhoso” (Carlos Cárdenas, saxofonista, Brasília-DF).
“Grande Farlley. Dei uma tocada na harmonia de Garota de Ipanema. Tem um tanto de coisa bacana
lá, mesmo. Obrigado por partilhar”. (Daniel Pantoja, flautista, Brasília-DF).
“Que espetáculo. A segunda parte ficou trilha de cinema” (Célio Maia, pianista, Cabo Frio-RJ).

“Vamos gravar?” (Marcos Brito, baterista, Brasília-DF).
“Garota from space! So beautiful and so newer approach. The mood is inside your music” (R. Boax,
USA).
“Tenho a impressão de que a exclusão dos acordes de dominante é uma quebra no padrão de
pensamento. É sair do quadrado. Gostei muito dessa onda. É um conceito atonal. Quebra o
paradigma. Muito show” (Fernando Ávila, guitarrista, Rio de Janeiro).
“Quando ouvi a rearmonização da Garota de Ipanema eu fiquei muito curioso” (Alciomar Oliveira
(trombonista e professor de Harmonia e Improvisação da Universidade de Brasília).
“Lindo, lindo, lindo” (Carlos Vinícius, guitarrista, Brasília-DF).
“É uma nova proposta. Parabéns. Meu conhecimento caminha com os novos desafios e esse é um
novo desafio que você propõe numa área em que aparentemente as misturas já estão repetitivas”
(Renato Saldanha, violonista e guitarrista, Belo Horizonte-MG).
A seguir, veja como ficou a Garota de Ipanema com o Método RAM.

Sobre o autor
Pianista, pós-graduado em música brasileira, pós-graduado em
história da arte, pós-graduado em teoria literária e produção de
textos, mestre em música, doutor em arquitetura e urbanismo,
pós-doutor em estética, semiótica e hermenêutica.
Autor de um método de rearmonização com acordes menores.
Autor de um método de rearmonização com tríades.
Possui cinco discos autorais.
Autor de um álbum de partituras com suas composições.
Autor de artigos sobre iluminação cênica, iluminação urbana e
iluminação arquitetural.
Escreve contos e poesias.
Prepara seu primeiro romance.
Farlley Derze

