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Leia o texto e assista o vídeo.

TEMA
NOTA PONTUADA.
Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=QmON1_8pCEw
Dando sequencia a parte de leitura musical, hoje veremos a função da nota pontuada. Nota
pontuada é o nome da figura rítmica seguida de um pequeno ponto que chamamos de ponto de
aumento. Ele é sempre escrito à direita da figura rítmica, seja ela uma nota ou uma pausa. Este
ponto indica uma mudança no valor da figura rítmica.
A nota pontuada somará o valor da nota mais a metade do valor dela.

No exemplo acima, vemos que uma semibreve pontuada é o mesmo que uma semibreve mais
a metade do valor dela, que corresponde a uma mínima, resultando em seis tempos, depois temos
uma mínima pontuada que é o equivalente a uma mínima mais a metade dela, que corresponde a
uma semínima, resultando em três tempos, depois temos uma semínima pontuada que equivale a
uma semínima mais a metade do valor dela, que corresponde a uma colcheia, resultando em um
tempo e meio.
Poderíamos também analisar uma semínima pontuada como a soma de três colcheias.

Como vimos na aula passada no compasso 6/8, sendo ele binário (dois tempos), mas como é um
compasso composto em casa tempo terá três batidas, ou seja, a figura que valera a batida será a
colcheia. E a figura que valerá essas três colcheias e também preenchera todo tempo de um tempo
é a semínima pontuada.
Então como vimos agora, vamos reforçar; o ponto ele aumenta a metade do valor daquela nota,
se a nota vale 1 tempo, com o ponto valerá 1 tempo e meio, se a nota vale 2 tempos, com o
ponto valera 3 tempos e assim por diante, vale ressaltar que esses valores acrescidos também
vale para as pausas de cada nota.

