
Harmonia 

Todas as honras são 

executadas com música  



 
             PSICOLOGIA E LIDERANÇA 

 
Sabemos que a Psicologia 
trabalha o comportamento 
humano e, por esta razão 
falar em liderança é falar de 
trabalho em equipe, para 
que se aprenda a ser líder de 
verdade. 
A liderança trabalha os 
pontos fortes e fracos em 
que podem ser avaliados 
pelos líderes e seus 
liderados. Em trabalho em 
grupo dá-se condições para 
que haja uma liderança 
coerente e consistente. 



 
             PSICOLOGIA E LIDERANÇA 

 
Os liderados em processo 
em grupo aprendem a 
trabalhar em conjunto. 
Sabendo que a maior parte 
da responsabilidade fica a 
cargo do líder que comanda 
o grupo. Sendo assim, a 
liderança classifica-se em 
vários tipos e pode ser 
observada a partir do 
posicionamento de quem 
comanda o grupo. 



 
             PSICOLOGIA E LIDERANÇA 

 
A psicologia então trata de 
classificar os tipos de 
liderança, a fim de resolver 
as condições mais do que 
necessárias para realização 
de trabalhos em que o 
grupo precisa resolver seus 
problemas a partir tanto da 
capacidade do líder quanto 
de seus liderados. 

Liderança autocrática: aquela em que o 
líder toma as decisões e estabelece as 
diretrizes sozinho, sem a participação do 
grupo. Caracteriza-se por seu 
comportamento dominador na maneira 
como elogia e/ou critica os membros da 
equipe. 
Liderança liberal: aquela em que o líder 
participa de forma mínima. Há uma total 
liberdade para que os grupos ou indivíduos 
tomem suas decisões. O líder não avalia ou 
controla as atividades. 
Liderança democrática: aquela em que as 
decisões são tomadas em grupo depois de 
discutidas e avaliadas pelo mesmo. Essas 
discussões são estimuladas e dirigidas pelo 
líder, que costuma ser objetivo em seus 
elogios e críticas 



 
             PSICOLOGIA E LIDERANÇA 

 Concluímos que, a capacidade a ser 
trabalhada pelos comandados são 
com certeza da responsabilidade 
dos dois lados, em que todos vêem 
não somente os pontos a serem 
considerados neste trabalho em 
grupo, os quais são tratados 
somente pelo líder, mas com todos 
aqueles que fazem parte da equipe. 
Traçando então, planos e estratégias 
que ajudam a todos em 
fundamentação dos trabalhos a 
serem resolvidos. 
 
 



          Música de fundo 



          A mente humana 

A mente do aluno é considerada como uma fita pré-

gravada, porque o indivíduo, ao nascer, já traz prontas 

as estruturas do conhecimento.  

•Não há método de ensino: o aluno é capaz de 

encontrar seu próprio caminho.  

A mente do aluno é considerada como “tabula rasa”, 

como uma fita virgem na qual serão impressos os 

modelos de comportamento desejáveis. 



                HARMONIA 
Estruturas do conhecimento: Estrutura musical; 

História da harmonia musical; acordes; cadência; 

Modulações; Ornamentos; Encadeamentos; 

Contraponto;  Fuga; Composição e Regência musical. 

Seu próprio caminho:  Composição ou arranjo.  

Modelos de comportamento desejáveis: Harmonia 

Tradicional (Clássica) e Harmonia funcional (popular)  

Lutar por um ensino e uma escola onde o aluno possa 

sentir prazer em estudar e alegria na convivência. 



                 O cérebro 
O cérebro humano mede o tempo por meio da observação 

 dos movimentos 

Se alguém colocar você dentro de uma sala branca vazia, sem  

nenhuma mobília, sem portas ou janelas, sem relógio...você 

começará a perder a noção de tempo. Entendemos o tempo pelo 

nascer e o pôr do sol. 

Nosso cérebro é extremamente otimizado.  

Ele evita fazer duas vezes a mesma coisa.  

O cérebro parece ser especializado em música. É uma esponja

Um adulto médio tem entre 40 e 60 mil pensamentos por dia. 

É quando você se sente vivo. 





                       Vida 



            A vida imita a arte 
De acordo com Haidt:       

  

Ensinava-se a ler e a escrever da 

mesma forma que se ensinava um 

ofício ou a tocar um instrumento 

musical. Por meio da repetição de 

exercícios graduados, ou seja, 

cada vez mais difíceis, o discípulo 

passava a executar certos atos 

complexos, que aos poucos iam se 

tornando hábitos. O estudo dos 

textos literários, da gramática, da 

História, da Geografia, dos 

teoremas e das ciências físicas e 

biológicas caracterizou-se, durante 

séculos, pela recitação de cor. 

(1995, p. 14-15). 



      Pensamentos cognitivos 



           Analise Harmônica 
Fazer uma analise harmônica é atentar para todos os detalhes individuais em uma 

composição.  

É como desmontar uma peça e refazê-la, explicando para si todos os detalhes:  

Acordes, inversões e sua cifragem; 

Baixo Fundamental, que consiste numa linha melódica pelas fundamentais dos acordes; 

Ritmo, as cadências, o motivo, a frase, etc.; 

Modulação: o tom através dos acidentes da armadura de clave, das alterações 

ocorrentes no decorrer da composição; 

Progressões harmônicas;  

Ruptura entre harmonia e melodia; 

Opiniões de autores sobre tais passagens; 

Considerações Finais: Coletar informações e descrever a peça; 

Referências bibliográficas 

  

     

  



               Pensamentos 



Toque uma nota e veja se ela fica bem no contexto da 
harmonia.  

Toque uma escala; Harmonize;  
Escolha uma nota da escala e toque sobre cada acorde;  

Repita com duas e depois com três e toque sobre cada acorde; 
Crie células rítmicas;  

Faça variações diversas;  
Crie uma melodia;  
Troque os acordes;  

Crie outras melodias sobre a melodia;  
Dialogue com elas;  

Preencha os espaços. 

                     Atividades 



                   Atividades 



               Atividades 



 
       Qual o seu som (dom) musical? 





               
 
 
                  Quem sou eu? 

Felicidade 

Saúde 

Amor 

Deus 

Dinheiro 

Tempo 

Sucesso 

Sorte 



               
 
 
                 Quem sou eu? 



               
 
 
                 Quem sou eu? 



               
 
 
                Quem sou eu? 




