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Caro estudante de Música:
Este livro foi propositalmente encadernado com espiral
visando seu manuseio em suportes específicos para o estudo da
música e/ou para os suportes existentes em instrumentos musicais
como o piano ou o teclado, evitando assim, o inconveniente que
os livros em brochura apresentam, como por exemplo, o fechar
de suas páginas durante o seu estudo.
Maestro Marcelo Dantas Fagundes
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Sobre

o

Autor

Marcelo Dantas Fagundes, natural de Jundiaí (SP), é maestro, arranjador, compositor,
pesquisador musical, escritor, professor, editor e membro do Conselho da ABEMÚSICA (Associação
Brasileira de Música). Formado em Órgão Eletrônico e Piano Graduado em Composição e Regência
pela Faculdade de Artes Alcântara Machado (FAAM-FMU), estuda música há muitos anos e se
dedica, principalmente, à educação musical.
No final dos anos oitenta, percebendo um interesse muito grande por instrumentos musicais
eletrônicos, que até então eram bastante rudimentares e desinteressantes, e a procura de estudantes de
música que gostariam de adquirir conhecimentos técnicos e práticos nesses instrumentos, começou a
estudar técnicas de ensino para o teclado eletrônico. Tais estudos culminaram na criação do Método
Prático para Teclados volume 1, primeira edição, um “best seller” nas livrarias especializadas. Esse foi
o primeiro livro editado no Brasil sobre o assunto. Outros livros já existiam, mas, na verdade, eram
adaptações de métodos de órgão e piano.
O sucesso desse primeiro trabalho motivou-o a escrever novos títulos: o Método Prático para
Teclados volumes 2, 3 e 4, o Piano Popular Método Prático volumes 1, 2, 3 e 4, o Guia do
Músico, o Segredo das Cifras, o Curso de Canto Popular em livro e CD-ROM Aprendendo a
Cantar, o Método de Divisão Bona, o Teoria da Música volumes 1 e 2 e os métodos infantis para
teclado e flauta doce. Seus métodos, utilizados na maioria das escolas de música do Brasil, o tornaram
um dos músicos mais respeitados dentro do mundo acadêmico e, principalmente, pelos estudantes de
música.
Atuando como pesquisador teve, em meados dos anos 90, um papel fundamental na elaboração
do projeto da obrigatoriedade do ensino da Música nas escolas de todo o Brasil, juntamente com
outros renomados maestros e professores de música. Também tem muitos artigos periodicamente
publicados em revistas especializadas de música e afins.
Com sua editora, se dedica também à produção de livros para o mercado musical de outros
autores renomados, dentre eles, o maestro Joel Barbosa, o maestro Beto Barros, o professor Roberto
Bueno, o multiinstrumentista Raul de Souza, o professor Marolla, o professor Caiaffa e muitos outros
competentes col
egas.
Esse livro em suas mãos é o resultado de mais de 30 anos de experiências didáticas que culminaram
na criação dessa coleção (dividida em quatro volumes, acompanhando um CD de áudio para cada livro).
Com uma linguagem dinâmica, gostosa e prática, o Método Prático para Teclados já está em sua
quadragésima quarta edição.
Todo material aqui abordado é de fabricação exclusiva da Keyboard Editora Musical Ltda.,
que tem como diretor pedagógico, Marcelo Dantas Fagundes que, sendo um pesquisador incansável,
está sempre observando, aprendendo e inovando com seus mais de 150.000 alunos nas escolas Keyboard
e à distância, por todo o Brasil.
O Editor
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LIÇÃO 1

ESTUDO da HARMONIA na
MÚSICA POPULAR
Todo conhecimento musical no que diz respeito a Harmonia inicia-se pelo estudo do conceito da
TONALIDADE.
Por Tonalidade entende-se como sendo a relação entre os sons musicais.
TOM: É a maior distância entre duas notas consecutivas,ou seja, é a soma de dois semitons. (Abreviaremos o Tom pela letra “ T ” e o Semitom pela letra “s”.

1T

1T

1T

SEMITOM: É a menor distância entre dois sons, ou seja, é a metade de um TOM.
No teclado á temos dois semitons pré-determinados, são eles:

1s

1s

Podemos observar que, tocando apenas as notas brancas do teclado, teremos os TONS e SEMITONS
dispostos naturalmente dentro da oitava.
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SINAIS de AL
TERAÇÃO
ALTERAÇÃO
Podemos alterar uma nota natural quatro vezes, ou seja, ela terá o mesmo nome e, no entanto, terá um
outro som.
O SUSTENIDO ( # ) eleva a entoação da nota em um semitom.
O BEMOL ( b ) abaixa a entoação da nota em um semitom.
O DOBRADO SUSTENIDO ( ## ) eleva a entoação da nota em dois semitons.
O DOBRADO BEMOL ( bb ) abaixa a entoação da nota em dois semitons.
Imagine que cada degrau da escada abaixo seja um semitom e que a nota central, com o
BEQUADRO, é a nota natural.
Apesar da nota ser a mesma, esta poderá ter nomes diferentes, como por exemplo:
RÉ = DÓ ## ou MI bb

n

#

## ou X

b
bb

O Dobrado Sustenido
pode ser representado
de duas formas:

## ou X
EXERCÍCIO
Vamos praticar agora esse novo conceito de dobrado sustenido e dobrado bemol colocando os outros
nomes possíveis para cada nota do teclado, como no exemplo:

Exemplo:
Dó = Si#, Rébb

Ré# = -------------------------

Sol = --------------------------

Láb = Sol#

Mi = --------------------------

Sol# = ------------------------

Dó# = -------------------------

Mib = -------------------------

Lá = --------------------------

Réb = -------------------------

Fá = --------------------------

Si = ---------------------------

Ré = --------------------------

Fá# = -------------------------

Sib = -------------------------

Maestro Marcelo Dantas Fagundes
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EXERCÍCIOS
1) Marque T para TOM e S para SEMITOM.
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