
Simpósio
“Cérebro, emoção e aprendizagem:

Estratégias práticas para educar com o coração”
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Música e Cérebro 
1ª Parte
Música: audição, uma comunicação com o mundo
OUVIR, ESCUTAR e AUSCULTAR

2ª Parte
Estrutura do Funcionamento Básico do Cérebro, Funções Executivas e 
Memória

3ª Parte 
Neuroplasticidade
Música, Cérebro e Educação



Música e Cérebro
1ª Parte

Ouvir/Perceber 
Propagação do som (matéria)

Processo de ouvir: fonte, meio e receptor 
(teoria da informação)

Ouço logo não sou surdo 

Escutar/Entender 
Escuta atenta (prestar o ouvido/atenção)

Escuta do reconhecimento (reconhecimento

dos sons)

Escuta com propósito (especialista: médico, 

mecânico, músico, professor...)

A qualidade sonora do escutar

Objeto sonoro e sua qualidade (vivência 

particular de múltiplas impressões auditivas)

Sons da subjetividade mental 

Auscultar/Compreender 
O exerci ́cio do aprender (estar disposto) 

necessário escutar para poder auscultar

Interesse, busca de sentido dinâmico, som 

como significante

A possibilidade do Logos Musical (logos como 

razão, compreensa ̃o a ideia) 



Música e Cérebro
2ª Parte

Estrutura do Funcionamento Básico do Cérebro
- Estrutura do Sistema Nervoso

- Funções do Córtex Cerebral

Funções Executivas 
- Pensamentos com Organizações

- Emoções com Classificação

- Ações com Sequenciamento

Memória
- Memória de Curto Prazo (ligado a memória operacional de trabalho)

- Memória de Longo Prazo (ligado a três tipos de memória: Semântica, 

Episódica e Prospectiva)

Mitsuko Uchida, Introdução do primeiro movimento do Concerto no 20 em Re 

menor K 466, Camerata Salzburg.

https://youtu.be/IneiJdF9Abo

https://youtu.be/IneiJdF9Abo


Música e Cérebro
3ª Parte

Neuroplasticidade
Nos estudos da Neuroplasticidade em Música ocorre um despertar em todo cérebro, ou seja:

Córtex Pré́-Frontal, Córtex Motor, Córtex Somatossensorial, Córtex Parietal, Córtex Occipital,

Lobos Temporal, Amígdala, Tálamo e Cerebelo, além do Sistema Límbico.

O estudo pode ser feito, por meio, da Apreciação Musical seja por Vídeo, CD, DVD, prática do

canto coral e criação de instrumentos com “sucata” para desenvolver musicalidade no cérebro, ou

melhor, a Neuroplasticidade em Musica. Em princípio, precisa ser de fácil entendimento por parte

dos alunos, o que gera um melhor resultado tanto em condução de sons como suas expressões e

criatividades musicais.

Apreciação musical é o Estudo do saber Escutar (entender) para Auscultar (compreender). Os

programas de Música nas Escolas públicas, ou mesmo as Escolas de Música privada, em

princípio tem como proposta, com relação ao conteúdo musical, ser transmitido e apresentado de

forma a divulgar a Arte Musical e contribuir para a Formação e Educação de novos cidadãos e até

a formação de um artista.

No Estudo da Neuroplasticidade em Musica, há o resultado do desenvolvimento cognitivo, afetivo,

melhora da criatividade, da sensibilidade, da emoção, da memória de curto e longo prazo, da auto

aceitação e conhecimento e de socialização e boas relações – empatia.



Música e Cérebro
3ª Parte

A conclusão que o Estudo da Neuroplasticidade em Música defende até o momento é

que o mais completo estudo da Música, conforme as partes citadas no valor da

apreciação, é que a Neuroplasticidade se faz por meio da comparação de

sons/repertório que o ouvinte possui em sua memória ou vivências particulares,

comparando, ressignificando construindo e reconstruindo com as que já́ teve contato

em todo seu processo de vida.

Plasticidade Cerebral - Adriana Fóz 

https://www.youtube.com/watch?v=TJdn4QjFYi8

https://www.youtube.com/watch?v=TJdn4QjFYi8



