
Estudos 6 

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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             Intervalos musicais 



      Leitura: Aprendizagem musical 

Quando o espírito atua em plena 

harmonia com a alma, a vida não só 

adquire beleza, mas toda ela é 

também uma demonstração cabal 

dos efeitos transformadores do 

conhecimento transcendente, que, 

firmado na consciência, gera 

crescente atividade, em defesa 

sempre dos princípios de bem 

emanados de sua essência. 

 

A aprendizagem musical acontece 

através de um engajamento 

multifacetado: solfejando, 

praticando, escutando os outros, 

apresentando-se, integrando ensaios 

e apresentações em público com um  

programa que também integre a 

improvisação. 



       Leitura: Significados dos Intervalos 

Quando dois astros estão:  

180 graus um do outro =  "oitava” – 

120 graus= intervalo de quinta.  

90 graus= ao intervalo de quarta 

60 graus= ao intervalo de terça. 

São a base de todo o sistema de afinação de 

instrumentos musicais. 

Pitágoras: Comparava a consonância a própria 

trindade:  

o uníssono é o Pai,  

a oitava é o Filho,  

e o intervalo de quinta é o Espírito Santo.  

 

Os intervalos podem ser melódicos e harmônicos, 

consonantes e dissonantes. 

 

Arpejos= Cantar ou tocar sucessivamente os 

intervalos : Fundamental + 3ª + 5ª + 7ª 

Acorde= Cantar ou tocar simultaneamente os 

intervalos : Fundamental + 3ª + 5ª + 7ª 



Intervalos 2ª 
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           Percepção: Classifique os intervalos 



           Execução: Intervalos 



          Analise: Emoção musical 

Emoção: mover-se para fora. 

Quais os intervalos Primaria 

Angustia 

Prazer 

Nostalgia 

Tristeza 

Ira 

Amor 

Os intervalos converteram-se em meras pedras de construção 

As melodias com intervalos "dissonantes" são, contudo, os verdadeiros veículos do caráter 

documental da expressão 



     Apreciação: A vida é Harmonia 

 A harmonia tem suas raízes nos cantos dos monges 

medievais, onde procuravam cantar mais alto ou mais baixo 

ao mesmo tempo e no Séc. XI procuravam movimentar em 

sentido contrária parte mais baixa e ornamentar a superior. 

No Séc. XIII, as vozes saiam de sincronia de forma 

independente por longas extensões de tempo, surgindo 

assim à polifonia, ou seja, várias linhas melódicas ao mesmo 

tempo, onde a igreja atacou a polifonia dizendo que deixava 

inteligível a melodia e a incitava o emocional e prazer das 

orações cantadas, surgindo assim o Organum (canto 

cristão), que cantavam em oitavas paralelas, depois em 

terças, quintas e posteriormente com acordes. No 

renascimento (1500) desenvolveu a harmonia. 







Execução: Harmonia: (Acordes: Tríades e Tétrades) 

Harmonia é algo que se conquista. 

Os acordes funcionam como cores 



           Execução: (Acordes: Inversões) 

Harmonia é algo que se conquista. 



        Execução:Campo Harmônico 



      Performance: Modulação Harmônica 



     Performance:Cadência Harmônica 

REPOUSO DEFINITIVO REPOUSO MOMENTANEO 

Conclusiva- Usada como ponto final   Suspensiva- Usada como  (:) (?) (,) 

Perfeita V-I  /     V7-I   /    IV-V7-I 

 

Imperfeita (quando a cadência perfeita esta invertida). V(1ª 

inv)-I(1ª inv) 

Plagal (mais branda) IV-1   IIm-I     IV-I (1ª inv.)    IV (1ª Inv)-I  Meia Cadência (usado no descanso) IIm-V  VIm-V      I-V 

Picardia (quando alteramos a 3ª da perfeita) I-VI-IV-I    /I-

IV-II-V-I 

Deceptiva (pode ser diatônica)V-IIm/V-IIIm /V-IV/IV-V-V7-

I 

Napolitana I-II (1ª inv)-V-I/      I-II (1ª inv)-V7-I Evitada I-V-V7 (1ª inv)/  I-V-VI/ I-IV-Ib-V-II7b 

Perfeita mista I-IV-II-V-I/   I-II (1ª inv) V-i Quebrada I-V-VI 

Dupla I-V-I (2ª inv)-V-I Falsa Cadência I-VII7-I/ I-II-I 

Clássica I-IV-V-I/  I-V-IV-I 

Romântica I-IV-II-V-I 

Beethoviana I-V-V7-I 

Moderna I-II-VII-I 







           Logoterapia:Biorritmo 

Manhã Tarde Noite 

Descubra o seu pico de produtividade e coloque atividades importantes. 

De uma nota de 1 a 10 sobre o seu pico de produtividade e descubra o seu melhor. Cuidar bem do 

cérebro. (castanha) 



   Logoterapia:Tríades de tempo 

Importante Urgente Circunstancial 

70% alocado 

 

20% alocado 10% alocado 

Planejamento de 3 dias até 

alcançar o semanal 

Planejamento diário Situação: evita atividades 

complexas. 

Olhar para dentro de si Feitas imediatamente 

 

Condição: Procrastinação 

prejudicial e natural. 

Prazo para serem feitas Tarefas não importantes Ambiente 

Proporciona prazer Outras pessoas 

Resultados efetivos 

 

Visita inesperada 

Espontâneas Exige maior atenção 

 



 Repertório: Planejamento de técnicas 

Métodos Escalas Intervalos Arpejo

s 

Acordes Estudos Repertorio Event

o 

Edmm Maior Segunda  

Terça 

Funda- 

mental 

Bicorde 1ª peça Didático Perfor

mance 

Essenfelder Menor Quarta 

Quinta 

1ª 

inversão 

Tríade 2ª peça Popular Audiçã

o 

Leila 

Fetcher 

Obliqua Sexta 

Sétima 

2ª 

inversão 

Tétrade 3ª peça Clássico Recital 

Suzuki Contrar

ia 

Oitava Pentade 4ª peça Internacional Ensaio 

Quanto mais eu antecipo, mais eu tenho flexibilidade.  

Procrastinar é adiar certas coisas.  

Em todas as atividades colocar pausas.  



 Repertório: Planejamento de técnicas 



                           Logoterapia 

A logoterapia é um método psicoterápico centrado no sentido. Apresenta 

estratégias para identificar o sintoma do vazio existencial no paciente em 

depressão e para motivá-lo a buscar um propósito de vida, de forma a 

fortalecer e se manter resiliente diante das adversidades da vida.  

 

Encontro: Arte, Improviso, Sensibilidade, Criatividade, Amor, Bondade, 

Beleza, Cultura. 

  

Autotranscedência: Sair de você mesmo e se doar a uma missão ou 

proposito.  

 

Improvisar é auto transcendente; o produto final é muito importante; 

fazemos contato com algo além de nossas experiências triviais; a 

improvisação cria novas demandas na nossa maneira de escutar. 

 

A música se constitui num convite: Professores e  alunos precisam sentir o 

que fazem para a sustentação da consciência humana.  



                       Musicoterapia 
O musicoterapeuta usa a música e seus elementos – som, ritmo, melodia e harmonia – para a reabilitação 

física, mental e social de indivíduos  

 
 

Na Musicoterapia são utilizados instrumentos, o canto e ruídos para tratamento de pessoas com diferentes tipos  

 

O desenvolvimento de qualquer habilidade requer um "plano", um rascunho, um "esquema", uma padronização 

geral da ação.  

 

Aprende a aprender. 

 

A aprendizagem em música envolve imitação e comparação com outras pessoas.  

 

 



                     Repertórios 



                       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). 


