
Estudos 8  

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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                 Leitura:Intensidade 
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                                QUADRIMEMBRAÇÃO 

Cada pessoa tem uma alma com o seu devido peso e ao passar por um conflito agem de diversas formas. 

 

A nossa busca deve ser aperfeiçoamento espiritual, intelectual e pessoal. 

 

Viver com intensidade. 

 

 



                 Leitura: Intensidade 

Decibéis : 0 - Silêncio total 

15 – Sussurro 20 – Sossego 

30 – Biblioteca  40 - Música baixa 

50 - Conversa normal 60 - 

Maquina de costura    70 - 

Restaurante barulhento 

80 - Trafego médio de cidade. 

90 – Motocicleta 100 - Caminhão 

120 - Trovão 

140 – Rojão - 150 – Bomba ou 

tiro 

180 - Lançamento de foguete 



                              Psicologia: Sensações 

A psicologia tenta explicar as expressões e sensações 

da intensidade do som: 

Alegria (riso) – staccato 

Amor – Não usar instrumentos graves 

Soluço – Frases interrompidas 

Espiritualidade - Voz soprano, largo, fraco. 

Fadiga – Sons monótonos, repetitivos. 

Medo – forte 

Paroxístico (espasmo ou convulsão) – Efeitos 

brilhantes, acelerando, crescendo, levando a 

exaustão. 

Relaxamento – rallentando, tenero, parlando, 

piangendo, retendo, ritenuto, rubato, símplice, 

ceder. 

Tensão – tremolo, vibrato, precipitado, revivendo, 

stringendo, staccato martelato. 

As nossas emoções mudam a nossa tomada de decisão: Assistir um concerto, ir a um culto, assistir  

uma aula, palestra, filme ou leitura. 



            Filosofia: Quinta essência 

1)- Obediência: Veneração (nossos valores, razão de  

vida, o que prezamos) 

 

2)-Castidade: (Fraquezas, desejos, necessidade,) 

 

3)-Jejum: Encontrar a sua singularidade. 

 

4)- Fé ou Saber: (A vida deve ser elevada para outra 

mais elevada; Ponto de apoio : forte ou fraco) 

 

5)- Tragédia: (Dor do parto e nascimento, tédio, 

brincar com a nossa seriedade; drama psicológico; 

Espirito  livre é pensar por si; abandono da crença, 

segurança e conforto; Sofrimento é a condição de maior 

possibilidade de alegria; canto, musicado, teatro, 

expressões, transcendência; sem coro  não tem tragédia) 

 

Uma sinfonia é destruída quando se tira uma 

nota, ou acrescenta  ou acidenta.  



              História: Música clássica 

Os pensadores e filósofos do século XVIII, o "Século das Luzes. (1750-1820) 

Foi um período de curta duração e de grande importância para as conquistas 

musicais, especialmente as formas instrumentais e vocais. A exatidão nos 

contornos e a harmonia do colorido. 

As práticas contrapontísticas. 

Uma música refinada. 

Neoclassicismo "deu vazão a sentimentos  

fortes, ainda que idealizados“ 

Esse novo "público" ouve música em todo  

lugar, na igreja, nos teatros de ópera e,  

principalmente, nos concertos  

públicos que compositores e virtuoses organizam pessoalmente em seu próprio 

benefício.  

Dessa maneira, com a abertura de novos mercados musicais (concertos e 

óperas), o músico se torna um profissional liberal, sem estar mais vinculado à 

prestação de serviços à Igreja ou aos príncipes. 

o concerto, a sonata e a sinfonia, sem deixar de mencionar o quarteto de 

cordas, a serenata e o divertimento. Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)  

Johann Christian Bach (1735-1782). 

http://imslp.org/wiki/Category:Bach,_Carl_Philipp_Emanuel
http://imslp.org/wiki/Category:Bach,_Carl_Philipp_Emanuel
http://imslp.org/wiki/Category:Bach,_Carl_Philipp_Emanuel
http://imslp.org/wiki/Category:Bach,_Carl_Philipp_Emanuel
http://imslp.org/wiki/Category:Bach,_Carl_Philipp_Emanuel
http://imslp.org/wiki/Category:Bach,_Johann_Christian
http://imslp.org/wiki/Category:Bach,_Johann_Christian


 

 

               História: Romantismo 

Origens: Alemanha, Inglaterra e França. 

 

O anseio pela liberdade marcavam o ambiente intelectual. 

 

Experimentos no campo das formas musicais instrumentais 

e vocais. 

 

É o período da música íntima, composta para os salões. 

 

Cada artista encontra seus moldes em si mesmo.  

 

Favoreceu à livre e irrestrita expressão da emoção pessoal. 

 

Se tornou uma maneira de ser, uma moda: ele se entusiasma por novos objetos, mas não 

propõe novas leis estéticas. 

 

Essa expressão se relaciona com melodias líricas de caráter "surreal" e  também 

favorece o desenvolvimento de novas técnicas composicionais ou interpretativas. 

Imaginação, fantasia, espírito de aventura, terras exóticas, sonhos, fortes emoções, 

sensibilidade, amor, alma, conto de fadas, mistério, magia, sobrenatural, lendas  

 



 

AME – Apreciação Musical Expressiva. 



       Percepção: Emoções musicais 

A emoção musical está 

vinculada a três fatores 

Aumentam a 

probabilidade do 

organismo sobreviver e 

reproduzir. 

 

Associação ( momentos felizes 

ou triste) 

 

Comunicação (ligadas ao riso, 

choro, lamúria, protesto) 

 

Expectativa: (notas, harmonia 

ou interpretação. ) 

Expectativa Associação Comunicação 

Sons agudos Alegria Riso 

Pausas Tristeza Medo 

Colcheias Animado Felicidade 

Semibreve Lamuria Nervoso 

Escalas desc Protesto Perdas 

Lenta Choro Depressão 

Musica fundo Meditação Oração 

Moderado Terapia Relaxamento 



 Logoterapia: O palco e a expressão oral. 

Entre músicos e atores, a ansiedade pode 

advir no instante a preceder a 

apresentação, ou horas, dias ou meses 

antes de um evento. Dependerá das 

estruturas mentais de cada artista. 

Haveria, como afirma André-François 

Arcier, a necessidade não de suprimir o 

medo do palco, mas de domesticá-lo. 

Saber entender que a existência do medo 

a preceder a apresentação faz parte 

dessa íntima relação intérprete-público é 

compreender não apenas a 

responsabilidade do artista frente àqueles 

que estão ávidos por receber a 

mensagem, como também entender a 

fragilidade humana perante o desafio. 

(ARCIER, André-François, Le trac apud 

MARTINS, José Eduardo, 

http://blog.joseeduardomartins.com/). 



             Musicoterapia: Expressão 

Quando mais vigorosa a pessoa mais energia tem.  

 

Rigidez ou tensão crônica,  diminui a vitalidade. 

 

A tensão desaparece quando a pressão é aliviada. 

 

Usar a voz como expressão. 

 

Tocar um instrumento ou bater em algo para expressar a raiva. 

 

Tristeza e dor: Aliviar a tensão do queixo e da garganta utilizando as vezes o toque firme e 

forte.    



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). 


