
Estudos 7  

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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                  Filosofia: Duração 

O homem estabelece contatos com as leis universais por 

meio da consciência; 

 

Eternidade: é imutável, não se altera, não possuindo início 

nem fim e se coloca no plano do intangível, ou seja, não 

pode ser mensurada. (Platão) 

 

Tempo: está relacionado diretamente com o mundo 

sensível. É uma imagem imperfeita da eternidade, por isso 

o pressuposto da transformação é na realidade um defeito 

do tempo, que se não sofresse mudanças seria perfeito. 

(Platão) 

 

Tempo está intimamente ligado a questão da existência.  

 

O tempo é uma forma pura da intuição sensível, ou seja, é 

responsável por organizar toda e qualquer experiência dos 

fenômenos. (Kant) 



Percepção: 5 pilares na busca da Felicidade. 

Reconhecer Exercitar Relações 

Interpessoais 

Gratidão Lidar com 

Stress 

Não é possível 

ser feliz o 

tempo todo 
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Alongamento 

Aulas de música 

Aulas de dança 
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voluntárias 
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Vive bem, quem 

convive bem. 
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Agradecer 
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Compaixão 
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Ouvir os outros 

É preciso um 

tempo para todas 

as coisas. 

 

Grosseria 

Mal humorado 

A felicidade esta ligada mais ao termo de duração do que de imaginação. 

Deixamos de aproveitar pequenos e significativos momentos da vida na busca 

desesperada por conquistas e metas. Devemos encontrar uma medida entre a pressa e  



                    História: Tempo 

Amadurecimento 

 

Tempo agrícola: Chuva, colheita, 

estações, plantio. 

 

Tempo de Deus: continuo, eterno, 

comum,. 

 

Tempo do mercado: juros, dinheiro, dia, 

faça mais. 

 

Toda historia é contemporânea. 

 

Apocalipse: o fim da história. 

 

Recordação. 

 

Gestão:  Aceleração, Crescimento e 

Inovação. 



      História: Ocorrem no tempo 

Tempo Histórico: Idade média (idade das trevas); Iluminismo (luz da razão); Renascimento (Nova era); 

Modernidade( informações); Contemporânea (atual) 

 

Tempo Social: Relacional (Ontem-Hoje-Amanhã) Ficcional= Cultura. Preciso esquecer para adquirir 

espaço novo. Algo importante. Sincronia (Qual a época). Calendário. Lazer. 

 

Subjetivo: O tempo que você percebe. (Tempo inteligente ler e entender) Se você se lembra de tudo, não 
se lembra de nada. O dinheiro você pode recuperar o tempo não. 

 

Ato: Existe agora. Estamos sempre num eterno presente: Nascemos com a capacidade de aprender. 

 

O presente já aconteceu (já foi). O sentido de uma ação passada, só emerge no futuro. 

 

A presença do eterno: Para sempre (Lembranças). Se você não tem poder não é lembrado. O tempo é 

eterno. O universo é infinito.  

 

Entretenimento: (evento=inicio)  

 

Idade: (criança-infância- jovem-adulto)  

 

Cada pessoa tem seu tempo – Sucesso. Tempo de ser feliz.  

 

Acontecimento: Realidade-Real(momentos- tempo ao tempo) Marcadores: (Noite e dia=Deus)  

Ritmo do corpo: fome e dormir. Tempo dentro de nós. Colheita, plantio, 

Símbolos: Fruto de um passado. Estatua. Religião (trago o eterno para o presente) 



      Percepção: Figuras ou Valores 



      Percepção: Figuras ou Valores 

A nossa vida é tão breve. 

 

Passar uma imagem positiva e acolhedora 

Não é uma questão de vaidade e sim de  

Compaixão. 

 

A perda e ganho de sentido não esta só  

relacionada ao tempo cronológico,  

mas sim ao sentimental. 

 

A vida é composta de vários pequenos  

momentos felizes.  

 

Estabelecer uma medida para as nossas vontades. 

 

 







               Percepção: Ritmos 

Biológicos= Começa o   dia, vai ao trabalho, volta para a casa, aconchego. 

  







                Analise: Compassos 



        Percepção: Numerador e denominador 



          Analise: Acentos métricos 

Os ritmos regulares de dança já eram, evidentemente, 

conhecidos no Renascimento,  

mas só no século XVII é que a maior parte da música 

começou a ser escrita e ouvida  

em compassos -- estruturas definidas de tempos fortes e 

fracos.  

 

A princípio estas estruturas não eram regularmente 

recorrentes; 

  

O uso de uma única indicação de compasso correspondente 

a uma sucessão regular  

de estruturas harmónicas e de acentos, separadas por 

barras de compasso a  

intervalos regulares, só se tornou corrente a partir de 

1650. 

 









                        Analise: Andamentos 





       Percepção: Andamentos 



       Percepção: Completando a música  



  Performance: Quadrante de Tarefas  

1 

       Acidente – fortes emoções 

 muitas atividades - sacrifícios 

2    

Prevenção- crescer- perfeição 

Ansiedade- qualidade- estudo 

3 

Reuniões- não faz diferença alguma em 

sua vida  

 

4 

Rede social- curiosidade- mentir para 

nós mesmo- perda de tempo. 

                    Urgente              Não urgente 

Importa

nte 

 

Não 

Impor 

tante 

 



  Execução: Marcador de tempo 

Cronos – relógio- cronometro - metrônomo 

 

Sincronia: tornar o tempo legível e torna-lo inelegível. 

 

Nascemos com a capacidade de aprender. 

 

Ato: existe agora. 

 

Finitude: mortal 

 

Real: momento do ato. 

 

Linha do tempo:  

 

 

Infância, juventude, velhice e morte. 



 

              Performance: Regência 

Tapar a boca= Silencio 

Mãos espalmadas para baixo= Suave 

Mãos espalmadas para cima=Forte 

Sorriso=Alegria 

Queixo caído= Interioridade 

Mão espalmadas sobre o peito= Amor 

Fechar a mão= Encerrar 

Cabeça erguida= Superioridade 

Cabeça baixa= Humildade 

 

 



               Analise: Formas musicais 

Formas e imagens revelam como o ser humano 

experimenta o mundo. 

O processo criativo começa na mente do artista ao 

produto acabado. 

Forma é a organização de uma peça: Característica 

rítmica, métrica, andamento dando estilo a uma dança ou 

composição musical. 

Seção - É formada por um ou mais período. Caracteriza-

se por uma barra dupla. 

ABA - Ternário simples 

A(aba) B (bcb) A (aba) B (bcb) - ternário complexo com 

subdivisões. 

ABACADA – exemplo de rondó (sempre retorna o A) 

A- Unitária 

B- Binária 

Tema (Pensamento musical) 

Binária- AB (A=tonalidade principal, B=tonalidade 

dominante) Dia/Noite. 

Ternária- ABC (nascimento/vida/morte). 



       Analise:Composição Musical 

                                   Forma musical 

 

Segundo Schoenberg (2008) o termo forma é utilizado em muitas acepções: nas 

expressões "forma binária", “forma ternária" ou “forma-rondó". Esse termo, 

portanto, se refere, substancialmente, ao número de partes de uma música.  

A palavra forma, como mostra Bennett (1998), é usada para referir a maneira como os 

compositores arranjam e ordenam suas ideias musicais, ou seja, como eles elaboram, 

moldam e estruturam uma composição  



          Composição Musical 

FRASE 



              Composição Musical 

FRASE 

Schoenberg (2008), podemos entender que a menor unidade 

estrutural na música é a frase. é uma espécie de molécula 

musical constituída por algumas ocorrências musicais unificadas, 

dotada de uma certa completude e bem adaptável à combinação 

com outras unidades similares.   

  

EXEMPLO: O termo frase significa, do ponto de vista da 

estrutura, uma unidade aproximada àquilo que se pode cantar 

em um só fôlego (Ex. 1) 

 

Em uma frase, vemos que o seu final sugere uma forma de 

pontuação, tal como uma vírgula. Alguns elementos 

frequentemente aparecem mais de uma vez no âmbito de uma 

frase.  

 

 

Uma melodia bem equilibrada progride em ondas.  



            Composição Musical 



             Composição Musical 



             Composição Musical 

 

O ritmo é um elemento particularmente 

importante para moldar a frase.  

 

Os finais de frase podem ser assinalados por uma 

combinação de diferentes características, tais 

como:  redução rítmica;  relaxamento;  uso de 

intervalos menores;  diferenciação. 

 

Tendo em vista um acorde arpejado, temos a seguir 

a construção de uma frase:  

O ritmo na constituição de frase. 



           Composição Musical 

SEMIFRASE 



          Composição Musical 

MOTIVO 



            Composição Musical 

MOTIVO 

A metade de uma semifrase, chama-se Motivo.. 

 

 

O motivo deve produzir unidade, afinidade, coerência, lógica, compreensibilidade e fluência do discurso.  

 

 

O motivo geralmente aparece de uma maneira marcante com característica ao início de uma peça. Os fatores 

constitutivos de um motivo são intervalares e rítmicos, combinados de modo a produzir um contorno que possuí, 

normalmente, uma harmonia inerente. Visto que quase todas as figuras de uma peça revelam algum tipo de afinidade para 

com ele, o motivo básico é frequentemente considerado o “germe” da ideia  

 

 

Quando um motivo aparece continuamente no curso de uma obra, ou seja, quando ele é simplesmente repetido, isso 

tende a engendra a monotonia. Entretanto, para que se evite tal monotonia devemos usar a variação.  



            Composição Musical 

MOTIVO 



              Composição Musical 

MOTIVO 



            Composição Musical 

MOTIVO 



           Composição Musical 

MOTIVO 

 

Desenvolvimento de variações de um motivo baseado em um acorde arpejado:  



             Composição Musical 

MOTIVO 

 

A seguir temos a mudança de compasso, outro recurso para o desenvolvimento de 

variações em motivos, apesar desse recurso ser mais raro de se encontrar em composições 

harmônico-homofônicas.  



            Composição Musical 

MOTIVO 

 

Ainda para obter a variação, podemos mudar a harmonia do motivo como se percebe na 

pauta a seguir:   



              Composição Musical 

MOTIVO 

 

Ainda para obter a variação, podemos inserir acordes intermediários em um motivo. 

Perceba isso na pauta a seguir:  



                 Composição Musical 

FORMA MOTIVO 



  Composição: Formatar (dar forma) 

Os sonhos podem levar a criatividade que leva a grandeza. 

 

Paul Mcartney escreveu Yestarday depois de ouvi-la em um 

sonho. 

 

Interpretação: Comentar um sonho e criar frases musicais. 

 

Manter vivo a voz interior. 

 

Maestria: crescendo naquilo que você esta desenvolvendo. 

 



     Logoterapia: Composição  

Valor de criação: Cada musico vai representar um valor na pauta musical e 

assim criar uma composição. 

 

 

Valores Atitudinais: (Conversão = Mudar a nós próprio)  

 

Transformar uma tragédia num triunfo. 

 

Valor de Vivencia: Amor = Vibração divina. 

 

 

Valor Rítmico: Conjunto de valores (Vida = Pulsação, Coração, Respiração, 

Energia, Ondas, Vibração, Força, Universo). 

 

Valor é sempre relacionado aos objetivos que você deseja alcançar (estudo). 

 
 



            Logoterapia: Criatividade 

Treinar a pulsação   

Andando 

Batendo palmas. 

Batendo com os pés.  

Utilizando instrumento.  

Vários movimentos.  

Várias formas.  

Criar motivos rítmicos. 

Combinação de valores.  

Valores aprendidos. 

Inventar palavras ou frases. 

Relacionar canções. 

Fazer diálogos rítmicos. 



                   Musicoterapia 

Bioenergética: Produção de energia da respiração e do metabolismo e a descarga de  

energia no movimento são as funções básicas da vida. 

 

O uso da música pelos efeitos que os sons e seus parâmetros provocam no organismo 

Humano com ênfase no ritmo. 

 

Músicas rápidas são estímulos nervosos intensos; 

 

Lentas tem efeito relaxante; 

 

Pessoas tensas podem experimentar efeitos indesejáveis  nas frequências muitas rápidas.  

 

Explorar: ritmos com sons e silêncios nos mais variados instrumentos, danças, gestos e 

desenhos. 

 

 

 

 



                      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). 


