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INtroduçÃO

Compor é para todos! 

É uma a�rmação válida a partir do momento que trazemos para o processo criativo, métodos e processos 
que organizarão o seu raciocínio.

E, esse é o objetivo do curso “Compondo com Ra�nha”.

Apresentar, de forma leve, os processos de composição utilizados por “Ra�nha Acústico”.

Após 15 anos de carreira, Ra�nha organizou a sua forma de compor e entendeu que utilizava métodos 
similares em suas composições.

Para que o curso fosse compreensível, o músico utilizou como exemplo a música autoral “1 milhão de vezes” 
e nos detalhou todas as etapas da criação que resultaram nessa canção.

A música “1 milhão de vezes” tem mais de 1 milhão de compartilhamentos, 35 milhões de visualizações nas 
redes sociais, e também já foi gravada pela consagrada Cláudia Leitte.

Ra�nha menciona ainda durante o curso, alguns exemplos envolvidos no processo de composição 
utilizados em seu último sucesso.

Melhor dizendo, é um curso cheio de dicas claras e exemplos reais, para pessoas que querem começar a 
compor e para músicos experientes. 

Vamos compor juntos?

Vamos compor juntos?
Bem-vindos ao meu Ebook!

Oi gente, eu sou o Rafinha.
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REC

PROCE  O

CRIATIVO

EMOÇÃO
X 

TRAN  PIRAÇAO

IDEIA

O que é o processo criativo?
“Todas as pessoas são criativas, portanto, todas devem acreditar neste potencial 
que existe em cada uma e se manifesta pelo sonhar acordado, pela intuição, pela 
curiosidade e pela capacidade de inovar”. 

Qualquer ato do processo criativo se dá pelo uso de nosso consciente e 
inconsciente. Na atividade consciente do cérebro, identi�ca-se os fatos e se 
analisa as situações vividas. 

Nosso conhecimento é constituído por tudo que passamos, sentimos e 
pensamos. E, todas essas experiências, são armazenadas em forma de imagens.

Existem várias de�nições diferentes para criatividade. 

Para Ghiselin (1952) "é o processo de mudança, de desenvolvimento, de evolução 
na organização da vida subjetiva".  Segundo Flieger (1978) "manipulamos símbolos 
ou objetos externos para produzir um evento incomum para nós ou para nosso 
meio".
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1 MILHÃO DE VEZES

EMOÇÃO
RAZÃO

TEMA

EMOÇÃO
X 

TRAN  PIRAÇAO

Método de organizar sua Inspiração x Transpiração:
O processo da composição no nosso curso é constituído em três fases:

1ª - Preparação do tema: 

Identi�camos o que é a essencial para a mensagem que queremos passar.

2ª - Desdobramento do tema:

Selecionamos os argumentos para apresentação do tema e quais ideias serão utilizadas para sua universal-
ização.

3ª - Seleção das melhores idéias e aplicação: 

Depois de se estabeler as ferramentas que impulsionarão o tema, será a hora de fazer acontecer.

Mas como transpor esses conceitos para a produção de uma música?
É transpirando no uso de sua inspiração.

Para a produção de uma boa ideia, o trabalho é fundamental para a lapidação da inspiração. 3
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PROCE   O CONTÍNUO 

NÃO RIMOU

1 MILHÃO DE VEZES

EMOÇÃO

NÃO GOSTEI

RAZÃO

TEMA

Seleção das melhores idéias:

A seleção das melhores ideias é o único processo contínuo que encontrará 
durante a produção de sua composição.

Cada ferramenta utilizada irá questionar e sugerir ideias que formarão sua 
música.

Você notará durante todo o curso, que cada dica e ferramenta proposta por 
Ra�nha, provocará a seleção de ideias.

Ou seja, uma ideia que parece ser incrível no primeiro momento de sua canção, 
poderá ser abandonada no �nal de sua composição.

Isso se dá pelo exercício de seu senso crítico, pois tudo deve estar conectado 
ao tema inicial.
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EMOÇÃO
Emoção x Organização:

Estimule a emoção, mas não se engane.

Procure sempre o equilíbrio no processo criativo.

A organização das ideias é fundamental para que a emoção que 
o motivou na escolha do tema, conecte-se com quem escuta a 
canção.

E esse deve ser o objetivo para quem desejar passar uma men-
sagem com sua composição. 

Quanto mais se dedicar na organização dos detalhes de sua 
música, maior a probabilidade de se conectar com o tema 
proposto.
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