
Educação Musical Mendelssohn

O que é música?



Filosofar ou Analisar?

● A palavra Filosofia foi criada por Pitágoras.
●

● Philo= amigo.  Sofia = sabedoria - Amizade pela sabedoria.
●

● Fazer perguntas e buscar respostas.
●

● Quem filosofa quer dialogar com outras almas (pessoas)
●

● Filosofar é praticar o dialogo.  É conversar, oscilando entre uma 
visão e outra, um pensamento e outro, escutando objeções, 
duvidando, questionando, observar algo, depois expressar e 
comunicar ao outro.





  

Trimembração e quadrimembração

            RITMO           MELODIA        HARMONIA

A música é uma linguagem, uma arte, que através dos sons manifesta os nossos diversos 
sentimentos e ressentimentos. 

Linguagem     Arte     Som   Sentimentos



  

A música é uma linguagem

A linguagem é o principal meio de instrumento da filosofia. Aprendemos os sentidos das 
palavras, encadeamos e articulamos significações, algumas vindas de nossas 
experiências sensíveis, outros de nossos raciocínios, imagens, palavras, lembranças e 
ideias anteriores.  

A linguagem é um instrumento de concepção do mundo, mas sua função de deduzir esse 
mundo não se esgota naquilo que pode ser obtido a partir de uma análise dos nossos 
significados de palavras.

Um tema musical, por sua vez, não possui nenhum significado próprio, entretanto, adquire 
algum significado à medida que é utilizado querendo dizer algo, assim, o significado de 
uma idéia musical é construído por um processo pragmático (Antovic, 2004, apud Borges, 
2005).



  

Inteligência

● Inteligência - colhe, reúne os dados oferecidos pela PERCEPÇÃO, 
IMAGINAÇÃO, MEMORIA, LINGUAGEM.



  

Superdotação
Segundo a Política Nacional deEducação 
Especial de 1994, as crianças superdotadas 
ou portadoras de altas habilidades, como 
atualmente também estão sendo tratadas, 
são indivíduos com desempenho superior 
em um ou vários aspectos descritos abaixo:

a) capacidade intelectual geral (que envolve 
rapidez de pensamento, compreensão e 
memória elevadas, capacidade de 
pensamento abstrato);

b) aptidão acadêmica específica (atenção, 
concentração, rapidez de aprendizagem, 
boa memória, motivação por disciplinas 
acadêmicas do seu interesse, capacidade 
de produção acadêmica);

c) pensamento criativo ou produtivo 
(originalidade de pensamento, imaginação, 
capacidade de resolver problemas de forma 
diferente e inovadora);

d) capacidade de liderança (sensibilidade 
interpessoal, atitude cooperativa, 
capacidade de resolver situações sociais 
complexas, poder de persuasão e de 
influência no grupo);

e) talento especial para artes (alto 
desempenho em artes plásticas, musicais, 
dramáticas, literárias ou cênicas);

f) capacidade psicomotora (desempenho 
superior em velocidade, agilidade de 
movimentos, força, resistência, controle e 
coordenação motora). (Virgolim, 2001, p. 2).



  

Talento Inato e Talento Adquirido

● a) Talento inato – parece existir em alguns indivíduos que possuem 
facilidades especiais para a realização de certas tarefas;

●

● b) Talento adquirido – através de oportunidades, treinamento e incentivo, 
os indivíduos podem desenvolver habilidades que não eram evidentes 
anteriormente. (Figueiredo & Schmidt, 2006, p. 209-210)

●

● São muitos os autores que consideram que a musicalidade é uma 
característica da espécie humana e, sendo assim, que todos os seres 
humanos estariam aptos a se desenvolverem musicalmente (Sloboda, 
1985). Tal desenvolvimento é sempre dependente de vários fatores 
culturais, tais como oportunidade, mediação pedagógica, quantidade de 
prática, motivação, entre outros.



  

A música é uma arte

● Arte é uma palavra grega que significa técnica, habilidade, dom, 
utilizadas pelos nossos antepassados na qual moravam em cavernas 
e registravam cenas do cotidiano nas paredes, rochas, na qual 
mencionamos como arte rupestre. Utilizavam tintas feitas de ossos 
queimados, cal, terra, sangue, gordura de animais e outros minérios 
em pó misturados com água. Desenhavam animais que caçavam, 
armas e utensílios que usavam, representando os serviços trabalhos 
diários, bem como músicas e danças como sinais de vitórias.

●

●

      Técnica     Habilidade      Dom

Trimembração de arte

Isso nos mostra uma linguagem sensível e que fala e cria diferentes formas: alongamento, 
exercícios de expressão, de mímica e de movimento, uma realidade para os espectadores que 
exprime sentimentos, ideias, pensamentos, ações que precisa ser moldado, lapidado, afinado, 
treinado para fazer coincidir a realização com a ideia musical original. Entretanto, um olhar que 
considere não apenas o “corpo”, mas o músico por inteiro.



  

A música é som.

            Pitágoras de Samos

Já no século VI a.C demonstrava interesse 
pelos sons. Seu interesse pela música 
advém da tese central de seu trabalho 
filosófico, a concepção de que todas as 
coisas são números. Ele chegou a essa 
ideia por meio de uma observação no 
campo musical.

Pitágoras verifica, no monocórdia, que o 
som produzido varia de acordo com a 
extensão da corda sonora. Ou seja, 
descobre que há uma dependência do 
som em relação à extensão, da música 
(tão importante como propiciadora de 
vivências religiosas estáticas) em relação 
a matemática (KUHNEN, et al. 1978).



  

A música é sentimentos.
● A música tem a capacidade de causar várias reações nos estados mental, físico e emocional do ser humano 

(Sacks, 2007). Porém, não se sabe ao certo como a música consegue provocar emoções. No meio musical 
muitas vezes é bastante difundida a ideia de que a expressividade musical está relacionada ao sistema 
composicional.

●

● As atividades psicomotoras e a emoção da pessoa estão focadas na tarefa e são ativados apenas os circuitos 
neurais sintonizados com aquela demanda, isto significa que a emoção, fruto legítimo daquela expressão, estaria 
isenta de fingimento, seria autêntica. Assim, toda a emoção sentida estaria explicitamente representada por cada 
gesto, toque e feição da pessoa que a estivesse manifestando.

●

● De uma forma bem simplificada, a inibição ocorre da seguinte maneira: o cérebro humano tem aproximadamente 
100 bilhões de neurônios e é o responsável pelo comando das funções necessárias para a execução musical, 
como os movimentos dos dedos, o processamento rítmico, assim como a audição, percepção, atenção, 
memorização e emoção. O cérebro é dividido em dois lados (hemisférios) e cada lado está dividido em áreas que 
são responsáveis por funções específicas, por exemplo, as áreas que são responsáveis pela audição se 
encontram nas laterais do cérebro.

●

● A prática de tocar fielmente o texto requer muitas atividades cognitivas, uma vez que esta prática requer 
conhecimentos musicológicos específicos e a realização precisa das indicações de todos esses conhecimentos 
musicológicos conectadas às indicações apresentadas nas partituras.

●

●



  

A música é sentimentos.

Os nossos sentimentos são de alegrias e tristezas. 
●

● O ressentimento parece ser um imã que atrai para si as 
derivações dos escombros humanos, como a inveja, o 
ciúme, a raiva e tudo aquilo que dá manutenção ao mal. 

●

● A empatia é informação sobre os sentimentos dos 
outros. Esta informação não resulta necessariamente na 
mesma reação entre os receptores, mas varia, 
dependendo da competência em lidar com a situação, e 
como isso se relaciona com experiências passadas e 
outros fatores.

●

● O sistema límbico é a parte do cérebro que processa os 
sentimentos e emoções. A medicina, biologia, filosofia , 
matemática e a psicologia estudam o sentimento 
humano.



  

John Sloboda
● "A razão pela quais muitos de nós nos envolvemos em 

atividades musicais [...] é que a música consegue despertar 
emoções profundas e significativas. [...]. Se alguém de uma 
civilização sem música nos perguntasse por que nossa 
civilização mantém tantas atividades musicais, nossa 
resposta certamente apontaria para essa capacidade que a 
música tem de melhorar nossa vida emocional."

●

● "A ligação entre as experiências musicais e a emoção tem 
despertado o interesse de pesquisadores que buscam 
identificar a localização das áreas ativadas, como também, 
entender quais os fatores que geram a emoção musical"

●

● Para ele a emoção musical está vinculada a três fatores: 
associação; comunicação; expectativa.

●

● A associação está relacionada a capacidade de relacionar 
músicas com momentos felizes ou tristes da vida. A 
comunicação refere-se à possibilidade da música expressar 
as emoções ligadas ao riso, choro, lamúria, protesto. A 
expectativa está ligada aos momentos de surpresa gerados 
pelas notas, harmonia ou interpretação.

●

●



  

Virtude

● A virtude, por sua vez, se encontra num equilíbrio.
●

● Coragem na justa medida é uma virtude; enquanto o excesso — a temeridade — 
e a ausência — a covardia — seriam considerados vícios.

●

● Sabedoria prática é uma virtude e não uma arte. Uma sabedoria prática (de 
ação) disposição da alma “pois que a boa ação é o seu próprio fim”

●

● Virtudes e ânimos (esforços da alma).
●

● Na alma existem três coisas que controlam a ação e a verdade: sensação, razão 
e desejo. A virtude é a nobreza da alma. (Alma bela). Necessidade de 
eternidade, Deus, Artística e Harmônica. Almas gêmeas= união, ser uno.



  

Virtude

               Virtude        Vício por excesso       Vicio por falta

Coragem Vulgaridade Covardia

Respeito Vaidade Insensibilidade

Gentileza Orgulho Avareza

Amizade Inveja Indiferença

Veracidade Zombaria Descredito

Temperança ou Prudencia Temeridade Grosseria

Agudeza de espirito Libertinagem Tédio


