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Na verdade, nós contamos

graus da escala, mas a maneira
mais fácil de fazer é contar  linhas

e espaços na partitura.

Quando contar
comece com a

nota de baixo como
um e vá contando até

alcançar a nota
de cima.

Este intervalo
é uma sétima!

Duas notas na
mesma linha ou

espaço é chamada
uní�ono.

Quando falamos sobre intervalos,
às vezes falamos sobre

intervalos harmônicos e
intervalos melódicos.

E quando você alterna as duas
notas (move a nota mais baixa uma oitava
acima e ela se torna a nota mais alta)

i�o é chamado de inversão do intervalo.

É sempre bom lembrar que a
inversão das segundas sempre
serão sétimas, terças serão

sextas, e então as quartas...

O fato de todos
e�es pares somar nove

é conhecido pelos teóricos
como "a regra dos nove."

Um intervalos harmônico é
simplesmente duas notas tocadas

simultaneamente; um intervalo melódico
é uma nota toca depois da outra.

Intervalo
Harmônico

Intervalo
Melódico

É o latim para
"um som"!

A distância de uma
nota para a próxima
nota com o mesmo

nome é chamada oitava.
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Quando contar
as linhas

e espaços,
nós podemos

ignorar
qualquer

acidente
tranquilamente.

Este intervalo
também é um
sétima...

Iremos discutir
qual a diferença

logo logo!
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A maneira mais básica de
identificarmos intervalos diferentes

é contando a distância entre
duas notas.

A oitava nunca
será a "primeira"!

Um intervalo
é a distância em altura

entre duas notas.


