Metodologia

<h3>METODOLOGIA</h3> <p style="text-align: center;"><div
style="background-color:red;color:white;width:160px"><strong>O JavaScript está
desabilitado!</strong><br/>Para ver esse contúdo, você precisa de um browser capaz de
reconhecer JavaScript.</div><span id="avreloaded0" class="allvideos"><div
id="warnflashavreloaded0"
style="background-color:red;color:white;width:160px;visibility:hidden"><strong>Adobe Flash
Player Não est�instalado ou está em uma versão mais antiga que 9.0.115!</strong><br/><a
href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer" onclick="window.open(this.href);return false;"
onkeypress="window.open(this.href);return false;"><img
src="/plugins/content/avreloaded/160x41_Get_Flash_Player.jpg" alt="Baixe aqui"
style="border:0" /></a></div></span>
swfobject.embedSWF('http://www.youtube.com/v/7vF47xhRwa8?rel=0','avreloaded0','640','380',
'9.0.28','/plugins/content/avreloaded/expressinstall.swf',
{autoplay:'1',color1:'0xFFFFFF',color2:'0x000000',rel:'0',egm:'0',border:'0',loop:'0'},{wmode:'wind
ow',bgcolor:'#FFFFFF',menu:'true'},{id:'p_avreloaded0',styleclass:'allvideos'});
window.addEvent("domready",function(){var s = "warnflashavreloaded0"; if
($(s)){$(s).setOpacity(1);}});</p> <p style="text-align: justify;">Estes livros não substituem um
professor. Eles servem para acompanhar o aluno em seu aprendizado na forma de teoria de
apoio (e dicas) para a prática da guitarra. Nada substitui um professor no processo didático e,
nenhum livro faz sozinho um bom músico.</p> <p style="text-align: justify;">Os métodos
elaborados pelo guitarrista Joe Moghrabi têm como objetivo a abordagem de assuntos
importantes para se improvisar. Na improvisação utilizamos muito o conhecimento tonal
(escalas, intervalos, acordes, campos harmônicos etc.) que através da dedução nos permitirá
relacionar escalas com acordes. Uma arma muito importante para a improvisação é a
técnica...</p> <p style="text-align: justify;">Quando conseguimos unir o conhecimento tonal e
a técnica, os resultados atingem valores muito altos, e, se existir preocupação melódica por
parte do músico, melhor ainda. Acompanhe a diferença entre as metodologias Joe Guitar Pró e
a Guitar Secrets. Em aula reparamos dois tipos de estudantes: um tem o perfil de
conhecimento básico, porém precisa de playbacks (trilhas) em CD para exercitar a
improvisação na prática, sugerimos então o Joe Guitar Pró, o outro, nunca teve aulas e, além
de uma didática sem resumo, precisa de soluções práticas (em CD) para o estudo das diversas
técnicas guitarrísticas, tais como: two-hands, palhetada alternada e sweep, ligados etc.</p> <p
style="text-align: justify;">Neste caso o indicado é o Guitar Secrets na metodologia Joe Guitar
Pró você tem a teoria de apoio de forma resumida, exercícios de técnica e playbacks em CD, e,
na metodologia Guitar Secrets você tem uma didática sem resumo com frases e exercícios em
CD, escritos no livro em partitura e tablatura.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <hr />
<p> </p> <p> </p>
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