
Didática da composição musical

Esquema resumo do percurso educativo (flowchart)





Faixa etária: 9-12 anos
Número de horas: 5
Descrição da atividade: (máximo 4 frases)
Os alunos iniciam o percurso educativo analisando peças de música famosas  :  estudam os
intervalos utilizados  e compreender as frases musicais ligando-as   à  língua falada. Começam a
escrever melodias próprias aplicando  padrões rítmicos. Obtêm feedback instantâneo sobre o seu
trabalho usando software de notação musical (por exemplo. Musescore).

Competências em TC:

análise de dados ◉

representação de dados ◉

identificação do padrão ◉

◉ Debugging

Algoritmos e procedimentos ◉

◉ Automação / Visualização

Objetivos

● Os alunos analisam uma peça de música usando uma  análise gráfica e uma  análise

numérica de como as notas se relacionam entre si

● Os alunos aprendem que uma peça de música é feita de frases musicais, tal como texto

escrito.

● Os estudantes colocam um texto de música sobre a música

● Os alunos colocam música sobre um texto

● Os alunos percebem que o ritmo é a base para uma melodia

● Os alunos aplicam padrões rítmicos  a uma escala

● Os alunos escrevem a sua própria peça de música usando notas e  padrões rítmicos

● Os alunos usam um programa de software de notação de música de código aberto , como o

MuseScore, para que possam ouvir o seu trabalho imediatamente.

● Os aprendizes aplicam competências de pensamento computacional que duram o processo

(por exemplo, analisar dados, reconhecimento de padrões, automação, depuração,

algoritmos - para detalhes ver metodologia!)

Quadro realista do STEAM-CT

Escreva a sua própria música usando ritmo e melodia!



(Breve justificação da integração do STEAM)

Ciência Tecnologia - Engenharia

Características sonoras

Relações entre arremessos sonoros

Observação prática  de  sons harmónicos

Estudo do movimento

Utilização de dispositivos robóticos

Representação gráfica num sistema de

coordenadas

Matemática Arte - Ciências Sociais

Cálculo numérico de intervalos

Pensamento lógico

Sistema de coordenadas cartesianas

Proporções

Elementos estatísticos

Proporção e harmonia na arte

A simetria Ativa

escutando emoções

Vídeo-ritmia

na Arte

Ritmo na Poesia

Figuras sonoras da fala na letra

Metodologia

Parte Descrição Temp

o

1 Introdução

Como foram escritas as mais famosas peças de música? Que "segredos" os
grandes compositores usam para tornar as suas melodias eficazes? Como pode
escrever uma bela música? O desafio para os alunos  basear-se-á nas
considerações de foleiros: compor a sua própria peça de música seguindo as
regras  derivadas da análise de  melodias famosas.

Vamos  explicar aos alunos que uma melodia, que pode ser considerada o
elemento mais importante na música, é uma sequência de  ascendentes e
notas descendentes que se seguem um padrão rítmico.
Na discussão de que  vamos começar com a classe,  vamos então antecipar as
fases que vão caracterizar o nosso caminho. De facto, para atingirmos o nosso
principal objetivo, teremos de acabar com o problema em partes.
A primeira fase de análise  diz respeito aos intervalos entre os sons. Vamos
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então definir o conceito.
Depois disso, vamos antecipar que os próximos passos vão dizer respeito à
análise de frases musicais e, finalmente, às fases da  criação real, com a
aplicação de  padrões rítmicos aos sons.

2 Um  caminho melódico (atividade de gamificação)

Integração STEAM: Matemática – Tecnologia – Engenharia

Entendemos como os compositores  costumavam "mover" as notas nas suas

melodias.

Representamos este movimento graficamente com a ajuda da robótica.

Os alunos vão analisar a direção das notas das melodias famosas criando

"caminhos musicais" a serem seguidos por um  robô programável (como

Ozobot, Mbot, etc.)

Exemplo 1: Beethoven Sinfonia no.5 em C menor op.67
TAREFA (utilizando, por exemplo, o Ozobot):

Depois de imprimir as primeiras notas da  melodia principal:

Sobreponha a pontuação com uma folha de papel de rastreio  e peça aos

alunos que sigam a direção das notas usando uma régua e uma  ponta de

feltro.

Em seguida, substitua a  folha de melodia impressa por uma  folha em branco

para não confundir o detetor Ozobot. Ao remover a impressão, apenas o
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vestígio do movimento das notas permanecerá:

Os "códigos de cores" ozobots serão utilizados para sublinhar momentos

visíveis da melodia: por exemplo, podem ser utilizados "movimentos frescos"

ou "temporizadores" (ver apêndice 1).

Exemplo: códigos de cor aplicados à sinfonia do exemplo anterior:

Exemplo 2:  "primavera", de Vivaldi, de "Il cimento dell'armonia e
dell'inventione"

Melodia

Caminho traçado das notas:

Pista resultante:

TC: Análise de dados, reconhecimento de padrões, automação, visualização

Ligando-se ao conceito de simetria em Geometria e na Arte, a faixa da melodia

será analisada orientando os alunos

em  refletindo sobre o tipo, quantidade e repetição dos saltos (intervalos)



utilizados pelos compositores:       nota-se que os saltos muito grandes

raramente são utilizados e que a quantidade de notas e pausas é sempre

igualmente distribuída. Sublinhar-se-á também que, na música,  existem

regras simétricas: de semelhança, de proporção, de direção.

Apêndice 1: Os códigos de cores do Ozobot

3 Vamos fazer as contas...

Integração STEAM: Matemática

Nesta atividade  vamos investigar as ligações numéricas mais  usadas  entre

sons. Os intervalos serão quantificados numericamente estudando-os   do

ponto de vista estatístico.
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Começaremos por explicar que na música o intervalo entre dois sons é

medido contando as notas que os separam, sempre incluindo, na contagem,

também o primeiro e última nota.

Por exemplo, o que é que se pode fazer? O intervalo F-B, é calculado da

seguinte forma:

= 4

Ou  d-B descendente:

= 3

Descendente A-G:

= 2

TAREFA:

As notas serão distribuídas aos alunos com caixas em cada nota como este

exemplo:

Também forneceremos a escala-chave da peça a analisar para ajudar os alunos nos

seus cálculos.

Os alunos terão de escrever nas caixas o número de notas que separam dois

sons contando as notas no meio (incluindo a primeira e última nota) da

seguinte forma:

= = =



Os alunos serão convidados a marcar um traço quando a próxima nota, em

comparação com a anterior,  não tiver variações no tom. No final,  terá um

emprego semelhante ao seguinte exemplo:

TC: Análise de dados, reconhecimento de padrões, representação de dados

Discuta com a classe THE: Há   algum número recorrente? Qual é o  intervalo

mais utilizado? Que números (no intervalo 2 a 8) estão em falta?

Teremos  o cuidado de usar exemplos que incluam diferentes tipos de

intervalos, para tornar a história  do caso o  mais variada possível.

4 A música é uma língua!

Integração STEAM: Ciências sociais

Comece por explicar aos alunos que o discurso musical é articulado em frases,

tal como a  língua falada. Saber como compor uma canção, na verdade,

significa  saber como criar  frases completas defumação. Partimos  da análise

das frases dos grandes compositores para entender como criar períodos

musicais coerentes.

Inicialmente introduza o conceito de frase musical aos alunos ouvindo

exemplos famosos.

Sinfonia de Mozart #40 em G menor K550

Outro exemplo: J.S. Bach - Passacaglia e Fugue

TAREFA: (em pequenos grupos)

Peça aos alunos que criem um texto curto (letra) que será adicionado a uma

famosa melodia seguindo estas regras simples:

● atribuir uma sílaba a cada nota;
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● garantir que o  sotaque tónico das palavras corresponde a um ritmo

forte da barra (no tempo 4/4, por exemplo, o sotaque cai no 1º e 3º

movimento de cada barra);

● Certifique-se de que as frases do texto combinam com as frases

musicais.

Exemplo em  "primavera" de Vivaldi (os símbolos "V" representam os fortes

sotaques das barras).

TC: Algoritmos e procedimentos, reconhecimento de padrões, depuração

Durante a primeira fase de audição, como identificou as várias frases? O que

faz o compositor para fazer o ouvinte entender que uma frase está terminada?

Que dificuldades se encontram ao tentar fazer um texto aderir a uma linha

melódica?

5 Vamos criar uma melodia a partir de um texto

Integração STEAM: Ciências Sociais

TAREFA: (em pequenos grupos)

Vamos realizar o procedimento inverso à atividade nº 4: vamos criar uma

melodia a partir de um texto. Por exemplo,   vamos escolher algumas linhas

retiradas  de um poema e   vamos proceder à criação, nesse texto, de uma

pequena melodia:

TC: Algoritmos e procedimentos, padrões de reconhecimento , depuração

Estou a fazer música cujas frases combinam com as linhas? Como posso

acabar com uma frase? O que preciso  fazer para dar a uma melodia uma

sensação de "encerramento"?
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6 Vamos ao ritmo! (Análise do estrutura rítmica das melodias)

Integração STEAM: Matemática – Ciências Sociais
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Estimular a reflexão dos  alunos com esta  introdução teórica

: se tocarmos as notas de um famoso tema musical eliminando a sua estrutura

rítmica,  podemos muitas vezes entender que música é .

Mas o que torna uma melodia única é o seu padrão rítmico.

Para entender o que faz uma melodia original, portanto,  também é necessário

analisar a  sua estrutura rítmica. Realizaremos este estudo "extraindo" da

melodia apenas a  componente rítmica desta forma:

Outro exemplo: Melodia sem ritmo

Melodia com ritmo

Extração da  estrutura rítmica:



TAREFA: Peça aos alunos que extraiam a  sequência rítmica de uma melodia

copiando-a  na equipa rítmica numa partitura deste tipo:

Use faixas com diferentes tipos de estruturas rítmicas, para tornar o registo do

caso o mais variado possível.

TC: Análise de dados, representação de dados, identificação de padrões

Há   algum módulo de ritmo usado mais de uma vez? Como são  distribuídos?

O que os torna "únicos"?

7 Eu vou escolher o ritmo: aplicação de  padrões rítmicos a uma escala

TAREFA: utilize uma escala simples para aplicar padrões rítmicos escolhidos

dos propostos na  tabela rítmica  1, tendo o cuidado de utilizar, na última nota,

uma figura que dure toda uma  barra.

Exemplo da aplicação de  alguns módulos rítmicos às notas da escala:   cria-se

uma simples melodia.

Outro exemplo: uma escala com interrupções de  movimentos ascendentes.
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A mesma escala com a aplicação de vários módulos rítmicos

TC: Algoritmos e procedimentos, depuração

Discussão/ reflexão: quais são os ritmos que se adequam bem  aos primeiros

bares? Que ritmos se encaixam nas barras?

Tabela Rítmica nº 1.



8 Agora vou escolher os sons: vou tentar escrever notas sobre sons

rítmicos predefinidos

TAREFA: seguindo os seus  próprios gostos, nas  pistas rítmicas da tabela 1, os

alunos tentarão escrever notas à vontade   tentando aplicar as habilidades

sobre os movimentos da melodia adquirida no  fases de análise. O professor

vai ajudar os alunos a perceber quais os intervalos que serão melhores a

utilizar, comparando-os  com as peças analisadas.

Exemplo:

TC: Algoritmos e procedimentos, depuração
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Discussão: O que não "funciona" nas nossas melodias? Como podemos

melhorá-los? Que notas/ritmos dão uma sensação de movimento ou

descanso? Algum  salto que usámos nos levou a notas que eram

"extra-antigas" para a melodia?

As atividades 7 e 8 serão  realizadas utilizando um software de notação

musical de fonte open  , como o MuseScore, que, ao dar aos alunos a

oportunidade de ouvir imediatamente o seu trabalho, lhes permitirá ouvir

imediatamente o seu trabalho.   ter feedback imediato e poder prosseguir para o

método "tentativa e erro".



Organização:

Materiais:

- Modelo com os  códigos de ritmo

-        Pontuações da metodologia

-        Computadores

- Software MuseScore

Utilização das TIC:

As crianças usam o MuseScore para compor e ouvir a sua própria música .

Coaching:

Fazer pensamentos e fazer perguntas:

3. Vamos contar...

- Há números recorrentes?

- Qual é o  intervalo mais  utilizado?

-        Que números (na faixa 2 a 8) estão em falta?

4. A música é uma língua ...

- Reconheceu as diferentes frases enquanto escuta?

-        O que faz o compositor para fazer o ouvinte entender que uma frase está terminada?

- Quais são as dificuldades em assegurar que um texto esteja em conformidade com uma linha

melódica?

5. Uma melodia baseada num texto...

- Faço uma  música cujas frases se enquadram nas regras?

- Como posso chegar com um sentimento?

- O que devo fazer para dar a uma melodia uma sensação de "encerramento"?

6. A base para a melodia é o ritmo

-  Existem "padrões de ritmo" que são usados  mais de uma vez?



- Como são distribuídos?

- O que torna o caos "único"?

7. Escolho o ritmo

-        que ritmos se encaixam bem com as barras?

8. Escreva notas sobre ritmos predefinidos

-        O que não funciona nas nossas melodias?

Como podemos  melhorá-los?

- Que notas/ritmos dão uma sensação de mudança ou tranquilidade?

- Alguns dos saltos que usámos levaram-nos  a notas "estranhas" à melodia?

Estimular a cooperação

Trabalho em equipa: os grupos são compostos por cerca de 2-3 alunos

Avaliação formativa

A avaliação  basear-se-á em:

1. Observação geral do professor: grupo e  processos e resultados individuais

: Solução problemática  e  reflexão crítica.

3. A realização de  objetivos específicos por parte do grupo em cada uma das partes do processo.

Ajustes:

O conhecimento básico sobre a teoria da música  é desejado aqui. Ver atividade Rhythm é um

bailarino para a faixa etária  9-12y


