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Educação Musical Mendelssohn 



Teste/ Pontuações/Cada pessoa é inteligente de sua forma: A melhor forma 

de medir a sua capacidade intelectual é fazendo testes. 
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humana) 
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                  Leitura: O que é som? 

SOM (vibração do ar: Natural, Cultural, 
Musical e Ruído)(Vibração divina: Amor, Poder, 
sabedoria, Conhecimento) 

Propriedades do som: Altura-Duração-
Intensidade e Timbre. 

SENTIMENTOS (“São como ondas: Não 
podemos impedir que eles venham, mas 
podemos escolher quais vamos surfar” Podem 
ser Alegria e de Tristeza) 



                                          

 

                  Percepção: Vibração do ar. 

 

Musica das esferas:  

 

Uma harpa tocada pelo vento 

com quatro cordas tocada por 

Deus. 

 

Cada som tem um significado 

diferente. 

 

Harpa de Vento, O nome vem de Aelous, Deus Grego do vento. Ela é tocada pelo vento. Eram 

muito populares como instrumentos domésticos durante a Era Romântica, e são ainda hoje feitas 

artesanalmente, como as Harpas tradicionais. Para tocar, basta colocar sobre o telhado de um 

edifício ou uma colina ventosa. Um instrumento apenas para ser admirado. Como é um 

instrumento artesanal, as formas e sonoridades são variáveis, mas usualmente as cordas são afinadas 

em uníssono. 



               Analise: O silêncio 

Entendemos por silêncio a ausência de som, mas, na verdade, a ele 

correspondem os sons que já não somos capazes de ouvir. Tudo 

vibra, em permanente movimento, mas nem toda vibração 

transforma-se em som para os nossos ouvidos. Existem sons que são 

tão graves ou tão agudos que o ouvido humano não consegue 

perceber. Alguns animais possuem a capacidade de emitir e até 

mesmo escutar esses sons. O elefante, por exemplo, emite infrassons 

(sons muito graves), que podem ser detectados a uma distância de 2 

km! Já o cachorro e o gato conseguem ouvir ultrassons (sons muito 

agudos). O silêncio é algo complexo de experimentar: se ficarmos 

em silêncio, em sala de aula, ainda assim ouviremos algum som.  



       Analise: Propagação do Som 

O som é a propagação de uma onda 

longitudinal. 

 

Se propaga tridimensionalmente pelo 

espaço em meios materiais, como o ar ou a 

água. 

 

A audição humana considerada normal 

consegue captar frequências de onda 

sonoras que variam entre 20Hz e 20000Hz. 

 

 



             Apreciação: Acústica 

A acústica é a parte da física que estuda os fenômenos do som. 

 

Existem dois tipos de ambientes para a difusão sonora:  

espaço aberto e espaço fechado. 

 

Reflexão: mudança de direção das ondas sonoras que incidem sobre uma superfície refletora.  

 

 

 

 

Difusão: as ondas sonoras atingem uma superfície constituída de material de características 

refletoras e com superfície rugosa, espalhando as ondas sonoras por todo o ambiente.  

 

 

 

 

 

 



               Apreciação: Acústica 

Difração: é a distorção da propagação retilínea do som quando este contorna um  

obstáculo. Ocorre quando a onda sonora encontra uma barreira na sua direção de 

propagação e contorna o obstáculo, propagando-se para o outro lado.  

 

Absorção: redução da intensidade sonora. (tecidos, espumas, borracha, etc.   

são, em geral, muito absorventes). Materiais não porosos e/ou rígidos (metal, vidro, concreto, 

etc. são, em geral, pouco absorventes.) A eficiência de absorção do som aumenta com a espessura 

e com a superfície do material absorvedor. 

 

Refração: também conhecida como transmissão. Ocorre quando o som passa de um meio para 

outro (passa do ar para a água). 

 

Ressonância: quando um corpo começa a vibrar por influência de outro e na mesma frequência 

deste. (o vidro se quebra). 

 

Interferência: consequência da superposição de ondas sonoras. Recebimento de dois ou mais 

sons de fontes diferentes. Dois sons de alturas iguais se reforçam ou se extinguem 

permanentemente. 



                Execução: Sentimentos 

Existem diversas músicas que podem servir de aquecimento. Elas servem para o 

concentração do que vem a seguir. 

 

Quando as ondas da música penetram nos nossos ouvidos, automaticamente o 

cérebro responde seguindo o ritmo do som. Se for alegre, sentiremos 

a necessidade de mexer o corpo; nos ativaremos e o astral se elevará. 

O mesmo acontece com a música relaxante e clássica, que é captada pelo ouvido e 

transformada pelo cérebro em sensações de paz, sedação, desativação, sempre 

que formos capazes de nos centrar exclusivamente no que estivermos 

escutando. 

 

As batidas do coração sincronizam-se ao ritmo da música. 

 

O ouvir uma música triste com mensagens dramáticas, o cérebro a transforma 

em tristeza, frustração, desânimo, apatia, melancolia, etc. Tudo depende das 

experiências atuais ou das que tenhamos atravessado, que serão vinculadas com o 

que estivermos ouvindo, e a partir daí se produzirá uma resposta ou outra. 

Nem sempre é negativo escutar canções tristes, às vezes servem como 

aprendizado ou despedida; bem usadas, servem para encerrar etapas e 

conscientizar-nos dos erros cometidos. 

https://amenteemaravilhosa.com.br/desinfetar-tristeza/


                         Afinação 



              Mapas mentais 

É uma ferramenta que ajuda as pessoas a utilizar melhor o potencial de 

 seu cérebro 

Som 



               Filosofia: Gratidão 

Música do Coração 

 

Cantar o nome de seu amigo de aula: 

 

Melódico 

 

Propriedades: Altura, duração, intensidade e timbre. 

 

Conforme a batida do seu coração. 

 

Execute o seu pensamento. 

 

Execute o OM (significado o todo: Amem, Aleluia)  

 

Amor e harmonia são vibrações. 

 

 



                        Logoterapia 

 

O homem sábio, que possui plena virtude, 

sempre se assemelha a um recém-nascido. 

 



                    Musicoterapia 

Lugar tranquilo 

Sentado 

Ombros baixos 

Coluna reta 

Olhar sereno 

Feche os olhos 

Sem esforço 

Ouça sua respiração 

Sem violência 

Ouça cada som 

Esse som é você.  

 

Somos seres musicais 

 

Ao ouvir o seu som: 

 

Pés-gravissimos 

 

Ventre- grave 

 

Tronco- médios 

 

Cabeça- agudo. 

 

O som exerce efeitos psicológicos  e biológicos sobre os indivíduos.  

Corpo humano é uma incrível maquina de produzir sons. 

O som promove: autoexpressão, autoestima, autoimagem, interação social. 

O relaxamento é 

muito importante 

para a finalização 

das aulas Por isso 

entre uma aula e 

outra se escuta 

música tocada na 

flauta ou em cd, 

pode-se deitar no 

chão, andar em 

roda ou fazer uma 

brincadeira leve. 



                  Vídeo aulas 



                   Aplicativos 

Memória- Reproduzir sons feitos pelo professor, que de costas toca um instrumento 

musical. (Objetivo: memória auditiva)  

Tipos de som que aumentam o nível de foco: Brain.fm Zen.app 



Referencias 

Trabalho de autores que se destacaram na área de educação musical 

CARL ORFF - (cantar e tocar e posteriormente o ensino da música). (Ritmo)  

 

KOLLREUTTER- (aprendo com o aluno o que ensinar) 

 

SHINICHI SUZUKI-(toda criança pode aprender um instrumento assim como aprendem a língua 

materna)  

 

DALCROZE – (ritmo, solfejo e improvisação)  

 

JOS WUYTACK- (Fazer musical) (criar e improvisar) (conjuntos)(imitação rítmica e melódica)  

 

EDGARD WILLEMS- (pratica antes do ensino musical)percepção rítmica(físico)melódico 

(afetividade) e harmonia (mental).  

 

VILLA LOBOS- (coral)(canto orfeônico) 



Referencias 

JOSE E G GRAMANI- (rítmica)(contraponto entre pés, mãos e voz)  

 

VIVIANE BEINEKE- (percussão corporal)(jogos de mãos).  

 

MURRAY SCHAFER- (ecologia acústica)(paisagem sonora)(qualidade auditiva)(ruídos aos status 

de música)(timbre)(sonorização)(ouvir, analisar e fazer)(som agudo, grave, leve, triste, 

engraçado)(contraste entre som e silencio)(melodia é levar o som a um passeio).  

 

ZOLTAN KODALY (canto e solfejo)(espírito do canto) (fonomímica)(audição, leitura e 

escrita)(solmização relativa-usar somente a tonalidade de dó maior)(senso 

rítmicomelódico)(leitura a primeira vista)  

 

SMEATAK-(plásticas sonoras: cabaças, madeiras, cordas, tubos de PVC, latas e outros 

materiais)(iniciação dos sons).  

 



Referencias 

LIDDY C MIGNONE- (improvisação de ritmos e melodias) (jogos e brincadeiras musicais)(ouvir, 

executar e criar)  

 

SWANWICK- (até 4 anos batendo coisas e explorando os sons)(5 aos 9 anos: cantar, tocar e 

escutar)(10 anos: especulação: estilos musicais.) (15 anos a música representa um valor 

importante em sua vida). (Tecla=técnica, execução, composição, literatura e apreciação)  

 

MAURICE MARTENOT- (exploração sonora, repetição de sons e manutenção do pulso)(jogos 

musicais e pratica)(ritmo, audição, entoação e leitura) (relaxamento e respiração)  

 

JURITY S FARIAS- (folclore)(solfejos) (frases)(cantos)( notas).  

 

JOHN PAYNTER- (criatividade e exploração do som)(música-arte). 


