
Editora

1ª Série



Prof. Silvio Ribeiro aqui do Harmonia Essencial.
 

Neste material vamos PRATICAR NOSSO OUVIDO
MUSICAL.

 
Como funciona?

 
Nesta 1ª Série, são 15 canções onde iremos tirá-las

de OUVIDO JUNTOS.
 

As músicas são "desconhecidas" para muitos, e isso
ajuda em nossa prática.

 
Obviamente, gostaria que fizesse o MAIOR

ESFORÇO  antes de assistir as videoaulas tentando
tirar as músicas de OUVIDO por si próprio.

 
Assim, você vai se corrigindo ao analisar o gabarito

e estudar a minha visão sobre a canção.



Iremos avaliar os campos harmônicos, fórmulas
de compasso, baixos dos acordes, estrutura
musical, ritmos e mais em nossas análises. 

 
As canções variam entre sertanejos raiz, reggae,

forró, baladas etc...
 

Sem dúvidas iremos PRATICAR e EXERCITAR e
muito nosso OUVIDO MUSICAL.

 
No final há um exercício BÔNUS para identificação

de acordes.
 

Está pronto para iniciar esta VIAGEM da PRÁTICA
de "COMO TIRAR MÚSICAS DE OUVIDO".

 
Então vamos nessa!



Você irá acessar a ÁREA DO ALUNO para assistir
todas as videoaulas aqui mesmo pelo livro ok.

 
Você também irá baixar as 15 músicas por lá

também.
 

Para acessar clique na imagem abaixo.



Jamais perdi a esperança
 

De poder voltar viver ao lado seu
 

Jamais vou encontrar alguém
 

Que me dê amor como você me deu
 

Sei de toda a sua vida
 

Sempre a sua amiga vem contar
 

Pra mim
 

Que você chora de saudade
 

Não suporta mais viver tão
 

Longe assim
 

Meu amor, veja bem
 

Se você errou, eu errei também
 

Não é bom pra mim
 

Nem pra você melhor
 

Você aí sozinha
 

E eu aqui tão só
(2 vezes)

 

Clique no link
para assistir

a aula. 

Tom:

pc
Polígono



Chuva na serra, como cortinas caindo
 

Ao véu do céu vestindo
 

O chão de rara beleza
 

Chão que parece, uma noiva de verdade
 

Casando com o sol da tarde, no altar da natureza
 

A enxurrada, correndo pelos caminhos
 

A orquestra de passarinhos, festejam essa união
 

Terra molhada e o beijo do sol poente
 

Faz despertar a semente que dorme dentro do chão
 

Chuva na serra, linda noiva do sertão
 

Case com o sol pra nascer dessa união
 

Os campos verdes e os botões dos roseirais
 

Milhões de flores branqueando os cafezais
 

Chuva na serra, despencando-se do espaço
 

Estende seus longos braços
 

Pra cumprimentar a terra
 

Na grande festa, que a paisagem verdejante

Tom:
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Six foot six stood on the ground, weighted 235 pounds
 

But I saw that giant of a man brought down to his knees by love
 

He was the kind of man who would gamble on luck
 

Look you in the eye and never back up
 

But I saw him crying like a little whipped pup because of love
 

You can't see it with your eyes, hold it in your hands
 

Like the rules that govern our land
 

Strong enough to rule the heart of every man, this thing called love
 

It can lift you up, never let you down
 

Take your world and turn it all around
 

Ever since time nothing's ever been found stronger than love
 

Those men like me they struggle a doubt
 

Trouble their minds day in and day out
 

Too busy a livin' to worry about a little word like love
 

And then I see a mother's tenderness
 

As she holds her young close to her breast
 

Then I say thank God this world will win with the thing called love

Tom:
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Nestes exercícios bônus, vamos identificar 10
PROGRESSÕES de acordes e 10 escalas musicais.

 
Os 5 acordes de cada progressão estão dentro de
uma tonalidade específica e são todos TRÍADES.

 
As 10 escalas são referentes à escala MAIOR,
MENOR, MENOR HARMÔNICA e MELÓDICA.

 
Você pode utilizar o seu instrumento para lhe

ajudar a tirar de ouvido todos os acordes e escalas.
 

Vamos aos exercícios.
 

Dúvidas em relação aos exercícios é só chamar!

Os áudios estão
na ÁREA DO

ALUNO para o
download!



1)  ||         |         |        |        |       ||

2)  ||         |         |        |        |       ||

3)  ||         |         |        |        |       ||

4)  ||         |         |        |        |       ||

5)  ||         |         |        |        |       ||

6)  ||         |         |        |        |       ||



1)  

2) 

3)  

4)  

5) 

6)  



Confira as respostas dos EXERCÍCIOS
logo abaixo.

 
Dúvidas é só me chamar!



Chuva na serra, como cortinas caindo
 

Ao véu do céu vestindo
 

O chão de rara beleza
 

Chão que parece, uma noiva de verdade
 

Casando com o sol da tarde, no altar da natureza
 

A enxurrada, correndo pelos caminhos
 

A orquestra de passarinhos, festejam essa união
 

Terra molhada e o beijo do sol poente
 

Faz despertar a semente que dorme dentro do chão
 

Chuva na serra, linda noiva do sertão
 

Case com o sol pra nascer dessa união
 

Os campos verdes e os botões dos roseirais
 

Milhões de flores branqueando os cafezais
 

Chuva na serra, despencando-se do espaço
 

Estende seus longos braços
 

Pra cumprimentar a terra
 

Na grande festa, que a paisagem verdejante

Tom: C
C                     Am               Em               

F                        C                              

D7                  G7

C                     Am               Em               

F                               C           G7             C               

G                  F                       C

Am                     Em               F            C               

C                     Am               Em               

F                        C                           G7             C

G                        F                    C        Am

                  G          F             C            

G                               F                      C       (Am  C)

C                     F               G7             C               

C                     Am                     Em               

F                        C                              

D7                  G7

C                     Am                     Em               
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Aonde eu tava com a cabeça
 

Quando eu fui me apaixonar por você
 

Fala sério !
 

Eu pedi tanto a deus
 

Por favor não me deixe apaixonar
 

Aonde eu tava com a cabeça
 

Quando eu entreguei o meu coração
 

Oh não! oh não!
 

Eu pedi tanto a deus
 

Mas de repente você apareceu
 
 

Tom: C

G                       Dm      C/E

F

C                                     G

Dm                    F

C

G                                        Dm      

F

C                                 G/B

Dm                  F                 

Intro: C  C4
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1) Escala de Ré maior

2)  Escala de Lá menor

3)  Escala de Dó maior

4)  Escala de Mi maior

5)  Escala de Ré menor

6)  Escala de Fá# maior
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7)  Escala de Si maior

8)  Escala de Mi menor

9)  Escala de Lá menor harmônica

10) Escala de Si menor melódica 
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SilvioRibeiro, músico, professor, escritor e empresário nasceu na cidade de
Campinas-SP, terra do grande Maestro Carlos Gomes. 

 
Vindo de uma família de músicos não profissionais, começou seus estudos no

violão ainda jovem, por volta dos 12 anos de idade. 
Sempre muito disciplinado, posteriormente teve

contato com a música erudita e deu início aos estudos na guitarra, conhecendo
diversos estilos como blues, jazz, Bossa, música latina entre outros.

 
Se interessou pelo mundo da Harmonia Funcional percebendo que o assunto

era realmente fundamental para a formação e desenvolvimento de todo
músico e amante da música, considerando um manual prático a ser seguido. 

 
Dessa maneira, começou seus longos e rotineiros estudos

sobre o tema, pesquisas em livros nacionais e internacionais, além de estudar
com os maestros Turi Collura, Alan Gomes (autor dos livros Harmonia 1, 2 ,3)

entre outros.
 

Em 2017, lançou a Coleção “Harmonia Essencial – A Gramática da música”,
um material único, completo, moderno e didático sobre o assunto “Harmonia

funcional”, sendo livros,
áudios e videoaulas. 

 
Também fundou a “Editora Harmonia Essencial” onde continua

lançando seus livros exclusivos sobre diversos temas do mundo musical. 
 

Possui vasta experiência como professor e está em constante
desenvolvimento profissional e musical, buscando novos conhecimentos,

ultrapassando seus limites e sempre aberto ao novo.



A coleção é um Curso Prático para treinarmos nosso ouvido
musical!.

 
✅15 canções de estilos diversos para tirarmos de ouvido juntos;
✅Videoaula explicando cada música, tirando cada acorde,

melodias e escalas TUDO DE OUVIDO;
✅6 horas de conteúdo;
✅Acesso VITALÍCIO;

✅Para todos os instrumentos;
✅Exercício Bônus: 10 progressões de acordes e 10 escalas musicais
(maior, menor, menor harmônica e melódica) para tirar de ouvido;
✅Suporte diretamente com o Prof. Silvio Ribeiro (Você não está

sozinho ok - Conte comigo);
✅Gabarito com as CIFRAS CORRETAS de todas as músicas

analisadas;
✅Iremos tirar música de ouvido de VERDADE, tudo na prática, real,

eu e você!
 

Topa treinar comigo?

Somente R$77 +
Frete

Comprar
Compra segura

https://www.harmoniaessencial.mus.br/endereco-ouvido
https://www.harmoniaessencial.mus.br/endereco-ouvido



