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Preciso dizer... 

Vocês fazem muita falta! 

Não há como explicar... 

Foi sem vocês, que eu pude entender 

Que não é fácil ficar sem vocês! 

Meu coração, me diz que não, 

Eu não consigo viver sem vocês! 

Sem vocês, Rê, Bryan e Nicolle, 

E sem Deus, eu não sou nada! 

Por isso, a vocês e à memória 

de Tia Dina (Dindinha) 

Dedico esse Trabalho1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Baseado na letra da música “Sem Você” da banda Rosa de Saron (composição: Guilherme de Sá). 
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RESUMO 

 

Trata-se de uma pesquisa sobre as relações entre Matemática e Música que, em geral, são 

tratadas como campos de saber completamente isolados um do outro. No entanto, 

pretende-se revelar nesse trabalho analogias e similaridades existentes nessas duas áreas, 

capazes de proporcionar aplicações, utilizando estratégias de ensino, aspectos práticos e 

teóricos relacionados à Modelagem Matemática, no ensino e aprendizagem da Matemática. 

As relações entre áreas foram coligadas também às teorias sobre o Pensamento Analógico 

para construção de significados. Esse trabalho é baseado principalmente nas teorias de 

Abdounur, Lévy e Machado, procurando desenvolver novas ferramentas que possam ser 

utilizadas no ensino da Matemática, visando a indicar possíveis implementações ou 

aplicações de projetos que proporcionem modelos matemáticos relacionados à Música, 

numa perspectiva de desenvolver algo significante e motivador aos alunos, professores e 

educadores. Acredita-se que isso possa ser alcançado a partir da junção dos aspectos 

teóricos e práticos do ensino de Matemática, desde que essa junção esteja relacionada a 

algo que desperte o interesse dos alunos, no caso, a Música. Logo, após a análise de 

possíveis formas de aplicação da Música na Matemática, foram elaboradas estratégias de 

aplicação e desenvolvimento de modelos matemáticos que resultaram em um manual 

didático, anexo à dissertação, com o intuito de auxiliar no processo de ensino e 

aprendizagem de tópicos da Matemática na Educação Básica. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Matemática. Música. Modelagem. Modelo. Pensamento 

Analógico. Rede de Significados. Ensino e Aprendizagem. 
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ABSTRACT 

 

This is a research about the connections between Mathematics and Music, which in general 

are studied as two completed disjoint knowledge fields. However, this paper try to reveal 

analogies and similarities of these two areas, which will lead to applications, using 

teaching strategies, theoretical and practical aspects related to Mathematical Modeling, in 

the teaching and learning of Mathematics process. The connections between these areas 

have also been united to theory about the analogical knowledge together with the objective 

to construct meanings. Basing on Abdounur, Lévy and Machado‟s theories, this paper try 

to develop new tools that can be used in the process of teaching Mathematics, aiming 

projects implementations or applications providing mathematical models related to Music, 

to develop something meaningful and motivating to students, teachers and educators. It is 

our belief that this can be reached if we join the theoretical and practical aspects of 

teaching Mathematics, provided this union is related to something that increases the 

students interest - in this case, the music. Therefore, after we analyze possible ways to 

apply Music in Mathematics, we construct strategies for application and development of 

mathematical models which result in a didactic manual, in annex of this dissertation, 

elaborated to help the teaching and learning process of Mathematics in Basic Education. 

 

KEY-WORDS: Mathematics. Music. Modeling. Model. Analogical Knowledge. Meaning 

Network. Teaching and Learning. 
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Capítulo 1 

 

INTRODUÇÃO 

 

1.1. Um breve histórico 

 

Não seja escravo do passado, mergulhe em 

mares grandiosos, vá bem fundo e nade até bem 

longe; você voltará com respeito por si mesmo, 

com um novo vigor, com uma experiência a 

mais, que vai explicar a anterior e superá-la. 

(Ralph Waldo Emerson) 

 

 

 Atualmente é possível observar constantes propostas educacionais sugerindo 

mudanças no atual sistema de ensino, numa perspectiva de despertar o interesse dos alunos 

pela Matemática, considerada, por muitos, como filtro social e sem necessidade para o 

futuro. No entanto, elaborando estratégias de ensino envolvendo as artes (como a Música), 

conjectura-se que poderemos despertar o interesse dos alunos para a aprendizagem da 

Matemática e, paralelamente, talvez ainda colaborar para que surja também um interesse 

pela aprendizagem musical.  

 Obviamente, não sabemos como muitos de nossos alunos se sentem perante as 

disciplinas ministradas na escola. Talvez algum aluno se sinta como John Lennon (The 

Beatles) em sua infância: 

 
Pessoas como eu estão conscientes do seu assim chamado gênio aos dez, 

oito, nove anos... Eu sempre pensava “Por que ninguém me descobriu? 

Na escola, será que eles não viam que eu era mais esperto do que 

qualquer um nesta escola? Que os professores eram estúpidos também? 

Que tudo o que eles tinham era informações de que eu não precisava.” 

Isto estava óbvio para mim. Por que eles não me colocavam numa escola 

de arte? Porque não me treinavam? Eu era diferente, sempre fui diferente, 

por que ninguém me notava? (LENNON, apud GARDNER, 1994, p. 90) 

 

 Em casos como esse, poderíamos ao menos tentar conduzir o potencial desses 

estudantes a algo que realmente pudesse despertar suas habilidades e competências. 

 Contudo, pelo fato da Música ser uma arte que desperta os mais variados 

sentimentos no âmago de um indivíduo, poderíamos conduzir tal característica numa 



 11 

perspectiva de obter resultados relevantes no ensino de Matemática a partir de analogias 

criadas pelos alunos no processo de aprendizagem? 

 Como se pode observar em Gardner (1994), ao longo dos séculos houve várias 

tentativas de associar Música com Matemática, o que, para o autor, parecia uma tentativa 

em ressaltar a racionalidade musical ou até mesmo negar os “poderes emocionais” da 

Música. Obviamente alguém, que está intimamente ligado à Música, não pode abster-se de 

ressaltar as implicações emocionais e/ou os efeitos que esta exerce sobre os indivíduos. No 

entanto, essa dissertação não pretende tratar de uma racionalidade musical, visto que, a 

meu ver, a composição musical estaria muito mais ligada à inspiração do que à técnica. 

Entretanto, como a escrita e os valores das notas musicais são passíveis de matematização, 

é aqui, nesse ponto chave, que devemos promover relações matemático/musicais que 

possam contribuir com o ensino de tópicos da Matemática a partir de analogias entre essas 

relações. 

 De acordo com Abdounur (1999), o pensamento analógico apresenta um caráter 

não dedutivo e matematicamente impreciso que procura similaridades entre objetos e faz 

analogias entre os mesmos, como um elemento chave em sua construção intelectual. 

Estima-se que similaridades e analogias, passíveis de serem obtidas numa relação 

harmoniosa entre Matemática e Música, poderiam facilitar a construção de significados 

matemáticos no processo de desenvolvimento intelectual do estudante. Sobretudo, talvez o 

leitor deste trabalho questione o porquê deste interesse em analisar tais relações entre 

Matemática e Música sob uma perspectiva educacional. Para esclarecer questionamentos 

similares, inicialmente, devo falar um pouco sobre minha história como músico, para que 

seja possível aos leitores entenderem minha opção acadêmica e profissional. 

 Enquanto estudante da educação básica, sentia uma certa facilidade e um fascínio 

pela Matemática. No entanto, tinha também uma grande paixão pelas artes, particularmente 

pela Música; tanto que, aos 13 anos de idade (embora um pouco tarde), iniciei-me na 

aprendizagem musical em uma escola particular de minha cidade. Aos 17 anos, quando me 

formei no Ensino Médio, tentei ingressar no Conservatório Mineiro de Música (UFMG); 

entretanto, por não ter prática vocal, passei apenas na primeira etapa. Logo, como já estava 

tocando há algum tempo, e por fazer parte de uma banda de bailes da minha região, decidi 

me dedicar à Música como uma profissão. No período de 1994 a 2001, dediquei-me à 

Música, trabalhando como professor particular de violão e guitarra e, nos fins de semana, 

como músico de uma banda de bailes. No entanto, não era todo fim de semana que nossa 

banda se apresentava; era necessário ter outra ocupação além de me dedicar à Música, 
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como observado em Gardner (1994, p. 87 - 88), quando percebi que outros valores seriam 

suspensos, caso desejasse seguir apenas a carreira musical, realmente me questionei se 

desejava dedicar minha vida somente à música, se deveria sacrificar outros prazeres e 

possibilidades por um futuro incerto “onde a sorte e possivelmente fatores extramusicais 

(como habilidades interpessoais)” provariam ser decisivos. 

 Mediante este paradoxo, entre a hipótese incerta de viver de Música e a necessidade 

de trabalhar para tentar garantir um futuro melhor, já que, no mundo musical o futuro se 

apresenta como algo instável, buscava uma ideologia que satisfizesse minha alma e que me 

mantivesse próximo de algo que considero como uma paixão, que é a Música. Contudo, 

não era mais possível viver apenas da Música, era necessário arrumar outro emprego. 

Dessa forma, trabalhei em diversos cargos na panificadora de meus pais, até que, com 

muita ajuda de minha mãe, montei meu próprio negócio. 

 Além de trabalhar como balconista, cuidava da parte administrativa de minha 

panificadora. Por motivos que impossibilitaram meu pai de cuidar de seus negócios, por 

um tempo, assumi seu lugar ao lado de minha mãe e, felizmente, correu tudo bem pelo 

tempo em que ele esteve fora. Apesar de não ter recebido críticas, por algumas vezes ter 

sido elogiado por conseguir estabilizar alguns problemas e pela rapidez com que 

assimilava a parte contábil, considero não ter feito nada além de minha obrigação como 

primogênito. 

 Colegas e funcionários sempre me perguntavam por que eu não voltava a estudar e 

sempre me indicavam o curso de Administração; no entanto, minha intenção era encontrar 

algo que me desafiasse e me desse prazer em estudar. Logo, por sempre gostar da tão 

recriminada Matemática, pensei: “Por que eu não volto a estudar algo de que sempre 

gostei?”. Então, resolvi encarar o vestibular em Julho de 2002, na Faculdade de minha 

cidade, FASF / Luz – MG, para o Curso de Licenciatura Plena em Matemática e, 

felizmente, consegui ingressar na faculdade. 

 No decorrer de minha graduação, participei de atividades de monitoria, fui membro 

do Colegiado do nosso Curso de Matemática, participei de um grupo de iniciação científica 

sobre Modelagem Matemática e decidi pesquisar, paralelamente às minhas atividades 

acadêmicas, ainda no segundo período do curso, relações entre Matemática e Música, por 

perceber, como “músico” (amante da música), uma certa harmonia entre estas artes. 

 Em novembro de 2003 ministrei minha primeira oficina, denominada “Matemática 

e Música”, no III Encontro Mineiro de Educação Matemática – UFMG. Começava aí 



 13 

minha jornada por estratégias de ensino que me deixassem próximo destas duas artes que, 

até então, foram marcantes em minha vida. 

 Outra contribuição importante, para meu espírito investigativo e para disciplinar 

minha conduta como pesquisador, foi poder participar de um grupo de Iniciação Científica 

na área de Modelagem Matemática, orientado pelo Prof. Dr. Frederico da Silva Reis, na 

faculdade em que estudei de 2004 a 2005. Dentro dos trabalhos do grupo, ministramos 

inúmeras oficinas e minicursos, chegando a ministrar (como convidados) aulas sobre 

modelos matemáticos em cursos de pós-graduação em Educação Matemática. 

 Contudo, minha Monografia de conclusão do curso de graduação não poderia 

apresentar outro título, “Utilização de Modelos Matemáticos relacionados à Música, na 

Educação Básica”, defendida e aprovada em 13 de Junho de 2006, sob a orientação do 

Prof. Ms. Rodrigo Caetano Costa. 

 Após minha graduação, ainda em Julho de 2006, recebi um convite, da 

Coordenadora Acadêmica da FASF, para fazer um teste para escolha de novos professores 

para a IES em questão. Aceitei o convite e passei pelos testes de análise curricular e 

regência de uma aula sobre Análise Combinatória, sendo então convidado a fazer parte do 

corpo docente da faculdade, na qual havia me formado, tendo, como primeiro cargo, o de 

professor de Matemática Discreta. Logo em seguida, em Setembro de 2006, também fui 

convidado a fazer um teste como professor de Matemática numa escola particular do 

Ensino Médio, sendo contratado após alguns dias, onde atualmente leciono no Ensino 

Médio, tendo também lecionado nos anos finais do Ensino Fundamental, respectivamente 

8º e 9º anos, nos anos de 2007 e 2008. 

 No Ensino Superior, especificamente na FASF, lecionei disciplinas como: 

Matemática Discreta, Metodologia do Ensino da Matemática, Prática de Ensino III, 

Matemática I (Curso de Ciências Biológicas), Introdução à Análise Matemática, Álgebra I 

e II, Estágio Supervisionado, dentre outras. Atualmente, sou professor de Cálculo e 

Geometria Analítica em alguns cursos de Engenharia de uma universidade particular da 

região onde moro. Já na Educação Básica, minha atuação é exclusiva na área de 

Matemática, tanto no Ensino Médio quanto no Fundamental.  

 Quanto aos estudos de pós-graduação, fiz especialização em Educação Matemática 

pela PUC Minas, em Belo Horizonte, dando continuidade aos estudos das relações que 

envolvem Matemática e Música, que é um assunto que me fascina, sob orientação do 

professor Dr. Dimas Felipe de Miranda, desenvolvi a monografia de conclusão de curso 
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intitulada “Desenvolvimento de Modelos Matemáticos Relacionados à Música, para a 

Educação Básica”. 

 Com a experiência obtida durante alguns anos exercendo a profissão de músico e 

mediante os trabalhos de iniciação científica desenvolvidos, relacionados à Modelagem 

Matemática, tanto enquanto estudante de graduação quanto, atualmente, como professor de 

Matemática, sinto necessidade de aplicar e dividir com outros educadores meus 

conhecimentos sobre as relações entre a Música e a Matemática. Há, ainda, possibilidades 

de utilizarmos estas relações no processo de ensino de tópicos matemáticos, seja na 

Educação Básica ou no Ensino Superior, principalmente, pois percebo que as artes, em 

especial a música, são capazes de despertar o interesse dos jovens, como venho percebendo 

em oficinas e em aulas em que aplico conceitos matemáticos/musicais para ensinar. 

 Provavelmente, se aliarmos essas duas artes (Matemática e Música), poderemos 

criar oficinas interdisciplinares, que envolvam também a Física, ou processos de 

Modelagem Matemática, voltados à educação, que estejam aliados a uma proposta 

pedagógica, no intuito de despertar o interesse nos alunos em aprender tópicos da 

Matemática, que é considerada por tantos como uma disciplina complexa e obsoleta. 

Portanto, no decorrer do desenvolvimento desta dissertação, procurarei desenvolver e 

comprovar possíveis hipóteses sobre aplicação de estratégias de modelagem, aplicando 

modelos matemáticos relacionados à Música, numa perspectiva de tomá-los como 

ferramentas do processo de ensino-aprendizagem da Matemática na educação, baseando-

me em pressupostos teóricos relacionados ao pensamento analógico e à Modelagem 

Matemática. 

 No entanto, devo confessar que ainda não descobri se sou um músico, com alma de 

professor, ou se sou um professor, com alma de músico. Porém, a arte de lecionar usando 

Música, não me traz apenas a alegria de ver o olhar curioso e deslumbrado de alguns 

alunos, mas, também, a satisfação de saber que a Matemática, assim como a Música, 

também é uma arte que pode tocar o âmago do ser e buscar, por mais singelo que seja, um 

pouco do interesse em aprender. 
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1.2. Breve olhar à pesquisa 

 

1.2.1. Questão de investigação 

 

Quais as contribuições que uma proposta de ensino envolvendo modelos matemáticos e 

música, numa perspectiva do pensamento analógico para construção de significados, pode 

proporcionar à aprendizagem de Progressões Geométricas no 2º ano do Ensino Médio?  

 

1.2.2. Objetivos 

 

 Apresentar a Modelagem Matemática como uma tendência da Educação 

Matemática em sala de aula, suas possíveis relações com o pensamento analógico e 

a rede de significados; 

 

 Identificar aspectos importantes da evolução histórica dos modelos matemáticos 

relacionados à Música, que possam contribuir para o desenvolvimento de projetos 

relacionados ao tema; 

 

 Elaborar / implementar propostas de ensino que envolvam modelos matemáticos 

relacionados à Música, resultando num Manual Didático, produto do Mestrado 

Profissional; 

 

 Identificar e avaliar contribuições que as propostas de ensino, envolvendo modelos 

matemáticos e Música, podem proporcionar ao processo de ensino e aprendizagem 

de progressões geométricas no 2
o
 ano / EM. 

 

1.2.3. Metodologia de Pesquisa (Contexto/Participantes) 

 

 Pesquisa teórico-bibliográfica sobre Modelagem Matemática, Pensamento 

Analógico e Relações entre Matemática e Música; 

 

 Pesquisa de campo com alunos do 2
o
 ano do Ensino Médio, a partir do 

desenvolvimento de propostas envolvendo modelos matemáticos e Música, 

implementados numa escola particular da cidade de Luz – MG. 
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 Como sou professor da referida escola, espero contribuir com a aprendizagem de 

progressões geométricas pelos alunos, pois venho notando suas dificuldades de 

aprendizagem mediante simples abordagens, como aulas expositivas e exercícios, além dos 

questionamentos com que todo professor se depara, como por exemplo: “para que isso 

serve?” ou “qual a aplicação ou utilidade disso?” 

  A pesquisa de campo foi realizada no primeiro semestre de 2009, a partir de um 

projeto de modelagem idealizado e desenvolvido nesse semestre e elaborado em conjunto 

com os orientadores, que também acompanharam seu desenvolvimento. 

 A pesquisa de campo compreendeu as seguintes tarefas: 

 

 Palestra inicial sobre Modelagem Matemática e Música, para os alunos do 2
o
 

ano do Ensino Médio, de uma escola particular da cidade de Luz – MG, 

incluindo a apresentação da proposta de implementação de um projeto de 

Modelagem Matemática; 

 

 Elaboração e implementação de propostas de ensino envolvendo Matemática e 

Música, planejando seus componentes mediante experimentação e avaliação 

das atividades pelos alunos, sujeitos da pesquisa, durante o desenvolvimento do 

projeto de modelagem; 

 

 Análise do processo e dos resultados da pesquisa, os quais serão defendidos sob 

a forma de dissertação; 

 

 Apresentação de um Manual Didático, envolvendo Teorias Musicais como 

modelos para o ensino de Matemática no Ensino Médio, como um produto 

educacional do Mestrado Profissional.  

 

1.3. Justificativa 

 

 O presente trabalho se justifica por ser desenvolvido na Linha de Pesquisa 1 – 

Educação Matemática Superior, Informática Educacional e Modelagem Matemática, do 

Mestrado Profissional em Educação Matemática da UFOP. E, por se constituir numa 
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oportunidade ímpar de contribuição para o desenvolvimento profissional do Professor de 

Matemática dos Ensinos Fundamental e Médio, ao apresentar um processo para obtenção 

de um modelo e orientar a elaboração de projetos de modelagem envolvendo Matemática e 

Música. 

 O pesquisador possui experiência tanto como professor da série relacionada à 

pesquisa (2º ano do E.M.) quanto como músico, por ter exercido ambas as profissões 

durante alguns anos. Além disso, participou de trabalhos de iniciação científica, 

relacionados à Modelagem Matemática, tanto enquanto estudante de graduação quanto, 

atualmente, como professor de Matemática. 

 Alguns dos possíveis benefícios para os envolvidos no projeto seriam, 

primeiramente, contribuir para apresentar a Matemática relacionada a algo até então novo 

para os alunos, como, por exemplo, a Música, pois a Modelagem Matemática pode 

proporcionar ferramentas para tratar situações que, em geral, os alunos na reconheceriam 

como situações matemáticas. Um outro benefício almejado seria despertar o interesse e o 

gosto pela aprendizagem da Matemática, a partir de suas aplicações no dia-a-dia dos alunos 

e da própria experiência de participação no projeto de Modelagem, visto que, atualmente, 

algumas das tendências educacionais e metodológicas se apresentam incipientes, quando se 

trata de promover o interesse dos estudantes. 

 Sobretudo, por perceber que as artes, em especial a música, são capazes de 

despertar o interesse dos jovens, ao aliar a Matemática e a Música, pretende-se desenvolver 

modelos matemáticos, juntamente com uma proposta pedagógica, numa tentativa de 

auxiliar aos alunos na aprendizagem de tópicos da Matemática. Portanto, no decorrer do 

desenvolvimento deste projeto, procurar-se-á desenvolver possíveis hipóteses de aplicação 

de um modelo matemático relacionado à Música, numa perspectiva de tomá-las como 

auxiliares do processo de ensino-aprendizagem da Matemática na educação básica. 

  

De fato, não basta revermos a forma ou metodologia de ensino, se 

mantivermos o conhecimento matemático restrito à informação, com as 

definições e os exemplos, assim como a exercitação, ou seja, exercícios 

de aplicação ou fixação. Pois, se os conceitos são apresentados de forma 

fragmentada, mesmo que de forma completa e aprofundada, nada garante 

que o aluno estabeleça alguma significação para as idéias isoladas e 

desconectadas umas das outras. Acredita-se que o aluno sozinho seja 

capaz de construir as múltiplas relações entre os conceitos e formas de 

raciocínio envolvidas nos diversos conteúdos; no entanto, o fracasso 

escolar e as dificuldades dos alunos frente à Matemática mostram 

claramente que isso não é verdade (PCNs Ensino Médio, 1999, p. 43). 
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  Contudo, espera-se que esse projeto, ao apresentar uma possibilidade de promover 

interrelações entre Música e Matemática possa, além de contribuir para uma 

desfragmentação da ideia de uma Matemática isolada como campo científico específico, 

contribuir para a comunidade, através da formação de cidadãos críticos e reflexivos, pois a 

participação dos alunos no projeto possibilita aos mesmos o exercício de uma postura 

ativa na construção de seu conhecimento, já que a prática de Modelagem exige dos 

alunos pensar, conjecturar e avaliar o trabalho desenvolvido. De uma forma geral, 

pretende-se contribuir para a Educação Matemática, na medida em que o projeto 

possibilitará a geração de um modelo (ou modelos) passível de utilização por professores 

de Matemática. 
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Capítulo 2 

 

SOBRE A MODELAGEM MATEMÁTICA  

E AS RELAÇÕES ENTRE MATEMÁTICA E MÚSICA 

 

2.1. O Processo de Modelagem Matemática 

 

Observa-se, no contexto educacional atual, uma necessidade de desenvolvimento e 

aplicação de novas metodologias de ensino que despertem o interesse e as potencialidades 

dos estudantes. Segundo Biembengut e Hein (2003), o objetivo de desenvolver-se no 

educando suas potencialidades e seu pensamento crítico (questionador) e independente é 

uma das metas das novas estratégias de ensino-aprendizagem e um dos desafios em prol da 

Educação Matemática ultimamente. Com isso, apesar das inúmeras estratégias de que 

ouvimos falar, em meio às tendências, em Educação Matemática, uma que me parece 

interessante e motivadora e que apresento nessa dissertação é a Modelagem Matemática. 

 De acordo com Burak (2004), entre trabalhos envolvendo Biomatemática surgiram 

os primeiros indícios de Modelagem Matemática no Brasil. Isso ocorreu na década de 80, 

na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), com um grupo de professores, 

coordenados pelo Prof. Dr. Rodney Carlos Bassanezi, do Instituto de Matemática, 

Estatística e Computação Científica (IMECC). A princípio, esses estudos envolviam 

modelos de crescimento cancerígeno. No entanto, o professor Rodney também realizou, 

nessa época, em meio à disciplina de Cálculo Diferencial e Integral, uma experiência com 

Modelagem Matemática, numa turma regular de Engenharia de Alimentos que, segundo 

Burak (2004), foi bastante satisfatória. 

 Em Barbosa (2001), observa-se que foi com a migração de estudiosos da 

Matemática Aplicada para a área da Educação Matemática que o movimento de 

Modelagem Matemática internacional e nacional tomou contorno nos últimos trinta anos. 

 Além dessas migrações de estudiosos para a Educação Matemática, outro fator que 

contribuiu para o desenvolvimento da Modelagem Matemática no Brasil foi a criação de 

cursos de especialização para professores, em 1983, na Faculdade de Filosofia Ciências e 

Letras de Guarapuava (FAFIG), atualmente Universidade Estadual do Centro-Oeste 

(UNICENTRO) e também com o início do Programa de Mestrado em Ensino de 

Matemática pela Universidade Estadual Paulista (UNESP – Campus de Rio Claro). A 
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Modelagem despertou o interesse de estudiosos e atraiu adeptos de suas perspectivas, pois 

uma das grandes preocupações daquela época já consistia em encontrar alternativas para o 

ensino de Matemática que trabalhassem, ou que tivessem a preocupação de contextualizar, 

situações vivenciadas por alunos do ensino Fundamental e Médio à matemática escolar. 

 De acordo com Barbosa (2001), a Modelagem Matemática no Brasil está ligada à 

noção de “trabalho de projeto”, onde professores dividem alunos em grupos e esses devem 

escolher temas de interesse a serem investigados por meio da Matemática, obviamente com 

o acompanhamento do professor, que nesse caso funciona como um mediador da pesquisa. 

Esses trabalhos ou projetos de Modelagem2 realizados no Brasil possuem um forte viés 

antropológico, político e sociocultural, pois os estudiosos brasileiros têm procurado 

contextualizar socioculturalmente os objetos de interesse tanto dos alunos quanto dos 

próprios pesquisadores (Fiorentini, 1996 apud Barbosa 2001). Do contrário, o movimento 

internacional de Modelagem parece não apresentar esta mesma preocupação sociocultural 

apresentada como marca das pesquisas nacionais. (Kaiser-Messmer, 1991 apud Barbosa, 

2001). 

 Burak (2004) destaca que, a partir de 1987, sob forma de dissertações e artigos, 

surgiram os primeiros trabalhos enfocando a Modelagem como uma alternativa para o 

Ensino de Matemática. A partir de então, a Modelagem encontrou várias formas de ser 

trabalhada em sala de aula, e as várias perspectivas/conceituações existentes sobre a 

Modelagem Matemática, atualmente, refletem as experiências vividas pelos seus 

seguidores que, por sua vez, dão características e percepções diferentes na aplicação da 

Modelagem. Obviamente não consideramos isso como um ponto falho na estrutura da 

Modelagem, mas uma riqueza de possibilidades que, a partir de então, devem ser aplicadas 

em sala de aula e não ficarem apenas como teorias vislumbradas num “Museu de Grandes 

Novidades”. 

Partindo para as teorizações sobre Modelagem, como cada vez mais percebemos, a 

Matemática é uma ciência presente em todas as áreas do conhecimento, sua utilização tem 

sido defendida como uma das maneiras para que se possa fazer emergir, nos estudantes, 

habilidades de criar, resolver problemas e modelar, sendo a escola um ambiente propício 

para tal. 

Para Biembengut e Hein (2003, p. 11), a arte de modelar, ou seja, a Modelagem, 

apresenta-se como “um processo que emerge da própria razão e participa da nossa vida 

                                                 
2
 A partir de agora, pedimos ao leitor que interprete a palavra Modelagem como Modelagem Matemática. 
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como forma de constituição e de expressão do conhecimento”. A criação de modelos para 

interpretar os fenômenos naturais e sociais está intrinsecamente atrelada ao subconsciente 

do ser humano. Contudo, observamos em Bean (2005), que as comunidades constroem ou 

adaptam modelos vigentes, de acordo com suas necessidades, interesses ou aspirações, 

levando em conta transformações que possam ocorrer em meio a seu grupo social. 

Para fundamentar a relação entre comunidades (grupos sociais) e a Modelagem, 

Bean (2005) faz uma análise conceitual das diferenças entre mundo e realidade. Para ele, 

nossa interação com o mundo material e abstrato (mundo das ideias e inspirações) é um 

complexo de ações mentais, físicas e comunicativas, direcionadas ou fundamentadas em 

atividades sócio-culturais, e ainda acrescentaria históricas, baseadas na comunidade a que 

estamos inseridos. Logo, nossa interação e ação direta ou indireta guiada por preconceitos 

sócio, históricos e culturais definiriam o que seria realidade. Já, ao definir mundo, o autor 

se refere a uma totalidade biológica, inorgânica, animada e até mesmo inanimada, 

deixando claro que tudo se apresenta palpável e todos: ideias, acordos, linguagens, 

atividades, ou seja, aquilo em que não tocamos, mas que geram ações e reflexões, 

constituem sua visão de mundo. 

Analisando, agora, a concepção sobre “Modelagem”, de Bean (2005), observa-se 

que, para ele, Modelagem compreende todo um processo em que situações que geram 

dissonâncias ou questionamentos entre nossa interação com o mundo, tirando-nos de uma 

situação cômoda e colocando-nos em situações críticas, remetem-nos a adaptar ou criar 

modelos que estabeleçam um equilíbrio de nossa interação com o mundo, de acordo com 

nossas necessidades, interesses e/ou aspirações. Mediante esta visão, poderíamos 

classificar a Modelagem como um processo de investigação, pois, munido de 

questionamentos ou situações que geram desconforto, o indivíduo buscaria novas formas 

de reaver seu equilíbrio, buscando hipóteses e novos modelos, ou adaptando modelos 

antigos à nova realidade. 

No entanto, ainda em Bean (2005), a Modelagem Matemática, além de um conjunto 

de símbolos e relações matemáticas que procura demonstrar alguma questão ou problema 

concreto do cotidiano, como referido por Biembengut e Hein (2003), compreenderia todo 

um processo de interação entre ser/realidade/mundo, em que modelos matemáticos seriam 

avaliados mediante uma adequação às necessidades, interesses e aspirações de uma 

sociedade. Em consequência, para que possamos compreender modelos de sociedades 

distintas, deveríamos procurar entender também suas tradições, metodologias, conceitos e 

valores modeladores de sua realidade, pois todos estes fatores influenciam diretamente nos 
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processos de obtenção de modelos. Esse conjunto de processos pelos quais envolve-se a 

obtenção de modelos é chamado por Biembengut e Hein (2003) de Modelagem 

Matemática, sendo que, quanto maior for o conhecimento matemático do pesquisador e 

criador desse modelo, poderá ser maior o conteúdo disciplinar e a interação do modelo 

matemático. 

Araújo (2007) propõe uma perspectiva de Modelagem na Educação Matemática 

que implica uma abordagem, por meio da Matemática, de problemas ou situações 

aparentemente “não matemáticas”, ligadas à realidade, sendo estas escolhidas por alunos 

reunidos em grupos, de forma a embasar o desenvolvimento do projeto ou trabalho sob um 

viés da Educação Matemática Crítica.  

Araújo (2007) ainda deixa claro que existem diversas conceituações e perspectivas 

sobre Modelagem Matemática. No entanto, ao propor sua perspectiva, não significa que 

esta seja “a perspectiva”, restrita a todas as atividades de Modelagem Matemática. 

Obviamente, em casos em que pretendemos ou somos condicionados a seguir um currículo 

escolar, devemos estar atentos a essa escolha do problema ou tema a ser modelado pelos 

alunos. Muitas vezes a Modelagem de uma situação real pode chegar num problema de 

várias variáveis, que poderia ser transmitido ao mundo da matemática apenas por cálculos 

mais complexos, como é o caso das equações diferenciais. E isso seria absolutamente 

inviável numa turma da Educação Básica; no entanto, o professor pode estar atento ao 

modelo a que se pretende chegar e assim delinear e mediar os caminhos dos alunos, para 

que esses possam adentrar numa realidade matemática plausível a eles. 

Contudo, Barbosa (2007) relata que uma das conceituações sobre Modelagem 

Matemática estaria ligada aos “ambientes de aprendizagem”, sugeridos por Skovsmose 

(2000), em que os alunos são convidados a investigar, por meio da matemática, situações 

ligadas à realidade, o que aparenta estar ligado ao projeto de Modelagem Matemática sobre 

Matemática e Música, desenvolvido durante o primeiro semestre de 2009 e que 

discutiremos nesta dissertação. 

Ao dissertar sobre modelos, Barbosa (2007) considera um modelo matemático 

qualquer representação matemática de uma situação em estudo, o que poderíamos estender 

a qualquer situação analisada que possamos modelar matematicamente e, como 

observamos ao longo da história da humanidade, o homem sempre recorreu a modelos para 

se comunicar e praticar alguma ação. Tais modelos são constituídos tanto no âmbito real 

quanto no imaginário; por exemplo, o objeto que a argila oferece ao homem se dá a partir 

da imagem mental que o escultor impõe ao barro (BIEMBENGUT e HEIN, 2003). 
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 Sobretudo, podemos considerar tudo aquilo que serve de referência, ou que é dado 

para reprodução ou análise de fenômenos ligados a diversas áreas, sejam essas humanas, 

sociais, exatas, biológicas ou da terra, um modelo. Em Bassanezi (2002), observamos que 

um modelo matemático se apresenta como um conjunto de símbolos e relações 

matemáticas que podem representar, de alguma forma, um fenômeno ou objeto estudado. 

Como se observa em Biembengut e Hein (2003, p. 11), a “imagem que se forma na mente, 

no momento em que o espírito racional busca compreender e expressar de forma intuitiva 

uma sensação, procurando relacioná-la com algo já conhecido, efetuando deduções” 

compreende uma busca para obtenção de modelos; no entanto, um modelo matemático 

refere-se ao “conjunto de símbolos e relações matemáticas que procura traduzir, de alguma 

forma, um fenômeno em questão ou problema de situação real” (BIEMBENGUT, HEIN, 

2003, p. 12). 

 Bassanezi (2002) faz uma alusão a dois tipos básicos de modelos matemáticos que 

seriam o “Modelo Objeto” e o “Modelo Teórico”. O primeiro se refere a uma 

representação de um objeto ou fato concreto e possui características como a estabilidade e 

homogeneidade das variáveis, podendo se constituir em um mapa, um desenho que retrate 

algo científico, uma equação relacionada a grupos que possuem características similares 

(grupos homogêneos); já o segundo tipo de modelo está vinculado a uma teoria geral 

existente, no entanto, sempre recorre a essa teoria geral e depende de modelos objetos que 

possam ser utilizados para representar suas variáveis essenciais, utilizando hipóteses 

abstratas e experimentos condizentes com a realidade, numa perspectiva de representar as 

mesmas características de um sistema real. 

 De acordo com Biembengut e Hein (2003, p. 12) os modelos podem ser formulados 

em termos familiares através de: 

 

 Expressões numéricas ou fórmulas; 

 

 Diagramas; 

 

 Programas computacionais, entre outros. 

 

 Os autores avaliam que os modelos, ao serem concebidos por aproximações, podem 

não retratar totalmente a realidade, porque são provenientes de aproximações que nem 

sempre representam ou se adequam à realidade analisada, sobretudo, o modelo depende 



 24 

também do conhecimento do autor, que pode ser elementar ou sofisticado, adequando se 

ou não à realidade. Sob este quadro, situa-se a Modelagem Matemática. 

Uma das formas de conceituar-se Modelagem Matemática seria como “o processo 

que envolve a obtenção de um modelo” (BIEMBENGUT e HEIN, 2003, p. 12), apesar de 

apresentar-se como uma definição simplista é algo aparentemente racional, pois o que 

variam são os métodos e meios, ou seja, o “processo”. Para Biembengut e Hein (2003) este 

processo pode ser considerado como uma perspectiva artística que exige conhecimento 

matemático, intuição e criatividade do modelador / artista. 

A Modelagem é conceituada, em termos genéricos, como a aplicação de 

Matemática em outras áreas do conhecimento, o que para Barbosa (2004b) é uma limitação 

teórica, pois dessa forma, a Modelagem seria um “grande guarda-chuva”, onde caberia 

tudo. No entanto, as atividades que são aplicadas com Modelagem também contribuem 

para desafiar a ideologia da certeza e colocam lentes críticas sobre as aplicações da 

Matemática. 

 Apesar de alguns autores não se limitarem a elaborar ou recorrer a esquemas de 

Modelagem que poderiam prescrever atividades e limitar os direcionamentos que poderiam 

ser atribuídos a uma atividade de Modelagem em sala de aula, acreditamos que alguns 

esquemas podem auxiliar docentes e discentes a compreenderem o que seria um processo 

de Modelagem e a direcionarem o trabalho; seria como uma meta a seguir, porém, sem 

estar preso a uma sistematização. Como observamos em Biembengut e Hein (2003, p. 13), 

Matemática e realidade são conjuntos disjuntos, contudo a Modelagem apresenta-se como 

uma estratégia que teria a função de aproximá-los, conforme ilustra a Figura 1: 

 

 

      Figura 1: Esquema do processo de Modelagem Matemática. 

     Fonte: Biembengut e Hein, 2003, p. 13. 
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Observa-se, na Figura 1, que a Modelagem Matemática está entre o mundo real, 

perceptivo e a Matemática em si. No entanto, a Modelagem Matemática não existe por si 

mesma. Sua existência é determinada pelo sujeito que, mediante o mundo real, procura 

vislumbrar algum modelo para melhor entendê-lo. 

No decorrer de nossa pesquisa, mediante a realização das atividades de um projeto 

de Modelagem, inicialmente utilizaremos um esquema baseado no que propõe Biembengut 

e Hein (2003, p. 15), com intuito de facilitar o direcionamento das atividades; no entanto, 

não nos limitaremos a esse esquema por perceber que, em determinadas atividades de 

Modelagem, podemos assumir diferentes direções ou possibilidades assumidas pelos 

alunos, que poderiam não estar traçadas ou até mesmo imaginadas no decorrer do 

processo. Para esses autores, o processo de Modelagem Matemática compreende três 

etapas, conforme ilustrado na Figura 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 De acordo com a Figura 2, três processos são determinantes para o êxito do modelo 

matemático: (a) interação; (b) matematização; (c) modelo matemático, os quais são 

descritos a seguir: 

 

a. Interação 

 

 Figura 2: Dinâmica da Modelagem Matemática. 

 Fonte: Biembengut e Hein, 2003, p. 15. 
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Nesta fase, o sujeito deve conceber o problema (situação-problema). Para isso, ele tem 

que realizar investigações do tipo bibliográfica ou documental para se familiarizar 

com o assunto a ser trabalhado. 

 

b. Matematização 

 

Esta etapa compreende a formulação do problema e o esboço da resposta a ela. Ou 

seja, a formulação do problema refere-se à tradução da situação-problema para a 

linguagem matemática. O autor deve, dessa forma, utilizar a intuição, a criatividade e 

a experiência para fazer o modelo matemático. Também é necessário: 

 

1 – definir variáveis e constantes a serem utilizadas; 

2 – definir / selecionar símbolos às variáveis; 

3 – descrever as relações na língua matemática. 

 

Feito isso, passa-se à resolução do problema em termos de modelo. 

 

c. Modelo Matemático 

 

Trata-se da avaliação do modelo a fim de verificar sua aproximação à situação-

problema, como também, o grau de confiabilidade na sua utilização. Exige-se: 

 

1 – interpretação do modelo; 

2 – verificação da adequação do modelo (Validação): 

(i) retornar à situação-problema 

(ii) verificar significação / relevância da resposta 

  

 O autor do modelo deve apresentar, ao final, um relatório sobre o processo 

desenvolvido, a fim de facilitar que outros façam uso de forma adequada. Nessa 

dissertação, apresentaremos um manual didático baseado em pesquisas feitas anteriormente 

e no decorrer da implementação do nosso projeto em sala de aula. 

 Com base no exposto, a vantagem da Modelagem Matemática se situa na sua 

aplicabilidade aos diversos níveis escolares e ao trabalho, permitindo, segundo Biembengut 

e Hein (2003, p. 18-19): 
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 aproximar uma outra área do conhecimento da Matemática; 

 enfatizar a importância da Matemática para a formação do aluno; 

 despertar o interesse pela Matemática ante a aplicabilidade; 

 melhorar a apreensão dos conceitos matemáticos; 

 desenvolver a habilidade para resolver problemas; e  

 estimular a criatividade. 

 

 Diante deste elenco de possibilidades, ao estudante é dada “a oportunidade de 

estudar situações-problema por meio de pesquisa, desenvolvendo seu interesse e aguçando 

seu senso crítico” para ajudá-lo a compreender melhor teoria e prática, adentrando, assim, 

na natureza do problema modelado (BIEMBENGUT e HEIN, 2003, p. 18). 

Portanto, a Modelagem Matemática pode possibilitar a adequação entre as 

deliberações educacionais e as expectativas dos estudantes ao longo de sua formação 

cognitiva, humanística, ética e cidadã. 

 Ainda em Biembengut e Hein (2003), para que se inicie um projeto de Modelagem 

nas escolas, é necessário analisar muitas possibilidades, como por exemplo: analisar o 

tempo disponível dos alunos, sua realidade sócio-econômica, o conhecimento matemático 

que possuem, dentre outros; pois não é possível colocar em prática um projeto de pesquisa 

ou planejar algo que esteja além das condições de trabalho dos alunos. Como um dos 

objetivos da Modelagem Matemática seria aproximar a Matemática de outras áreas de 

conhecimento, enfatizando a importância dessa disciplina e também estimular a 

criatividade, consideramos que as atividades ou projetos de modelagem devem estar 

ligados ao contexto sócio / cultural dos alunos. 

Para Barbosa (2004b), não devemos sublinhar situações fictícias no âmbito da 

Modelagem; isso parece recorrer à vertente sócio-crítica que remete às ideias de Educação 

Matemática Crítica; logo, acreditamos que, partindo de situações fictícias, estaríamos 

adentrando numa metodologia que estaria mais próxima da Resoluções de Problemas 

(outra vertente teórica da Educação Matemática). Por também tratar de problemas retirados 

de situações reais, talvez essa tendência esteja muito próxima à Modelagem. 

Obviamente, na Modelagem também buscamos um problema como ponto de 

partida para obtenção de algum modelo que se aproxime da solução ou detalhamento do 

mesmo; contudo, o processo que envolve a obtenção do modelo apresenta diferenças entre 

a resolução de um problema, conforme observamos em Barbosa (2004b). 
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Particularmente, consideramos que algumas situações fictícias podem despertar 

interesse aos alunos; no entanto, o que seria ficção ou real para os alunos? Um filme, um 

jogo eletrônico, dentre outras situações fictícias, poderiam ser consideradas como parte do 

mundo real pelos alunos, por fazer parte de seu mundo imaginário; porém, como 

poderíamos adentrar numa busca de dados a partir desse tipo de situação? Sobretudo, 

consideramos que devemos buscar situações cujas circunstâncias se sustentam num 

contexto sócio / cultural e não imaginadas ou criadas por alguém, caso tenhamos como 

objetivo seguir projetos de Modelagem em sala de aula, que envolvam pesquisas e 

discussões entre professores e alunos.  

Em Barbosa (2004b), observamos algumas dessas situações ou possibilidades para 

a Modelagem Matemática. Num 1º caso, cabe ao professor apresentar um problema, 

devidamente relatado, com dados qualitativos e quantitativos. No entanto, cabe aos alunos 

a investigação e matematização do problema, ou seja, apesar de, nesse caso, os alunos não 

precisarem sair da sala de aula para coletar novos dados e a atividade não ser muito 

extensa, existe um processo de obtenção de um modelo e compreensão e análise do 

problema exposto. 

 Já num 2º caso, os alunos deparam-se com um problema para investigar, de forma 

que seja necessário sair da sala de aula para coletar dados, o que poderíamos chamar, 

segundo Biembengut e Hein (2003), de processo de interação com o problema. Ainda 

nesse caso, o professor formula o problema inicial e os alunos são mais responsabilizados 

pela condução das tarefas. 

 

Por exemplo, em outra turma, apresentei a seguinte questão: “Quanto 

custa ter acesso à internet?” Discuti com os estudantes o problema, porém 

não dei nenhuma tabela de preços e os vários grupos ficaram 

responsáveis para a coleta daqueles que julgavam necessários para 

resolver o problema. Eles tiveram que selecionar as variáveis importantes 

e traçar estratégias de resolução. Essa atividade demandou mais tempo 

que a anterior, consumindo algumas semanas. Durante esse tempo, os 

alunos trabalharam fora da sala de aula e discutiram comigo em sala o 

desenvolvimento da tarefa. O projeto foi concluído com uma 

apresentação oral por cada grupo e subsequente discussão. (BARBOSA, 

2004b, p. 4) 

 

 O pesquisador relata que, nesta situação, o professor tem menos controle sobre as 

atividades dos alunos e esses possuem uma maior oportunidade de experimentar todas as 

fases do processo de Modelagem.  
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Num 3º caso, o processo de Modelagem trataria projetos desenvolvidos a partir de 

temas “não-matemáticos”, escolhidos pelo professor ou pelos alunos. Nesse caso a 

formulação do problema, a coleta de dados e a resolução seriam tarefas dos alunos. Um 

exemplo dado por Barbosa (2004b) foi de um grupo de alunos de um curso de 

Administração de Empresas. Inicialmente os alunos não sabiam bem o que analisariam; 

possuíam o tema “taxa de contribuição social”, escolhido pelo grupo, até que definiram o 

problema, que seria analisar o impacto da contribuição social sobre os salários; a partir daí, 

eles tiveram que coletar e organizar dados antes que pudessem resolver o problema. 

Observa-se que, nesse caso, a atividade de Modelagem pode necessitar de maior tempo em 

relação aos casos anteriores, em particular pela dificuldade inicial dos alunos em formular 

os problemas. Nesse caso, o professor também acompanha o trabalho dos alunos, porém, 

de acordo com Barbosa (2004b), é necessário um pouco mais de tempo extraclasse para 

desenvolvimento do trabalho. 

 Resumidamente, os três casos citados acima podem ser representados pela seguinte 

figura: 

 

 

        Figura 3: O aluno e professor nos casos de Modelagem 

        Fonte: Barbosa (2001) 

 

2.2. Nossa perspectiva sobre a Modelagem Matemática na sala de aula 

 

A partir da análise de diversas perspectivas de Modelagem Matemática na 

Educação Matemática, apresentamos, agora, nossa perspectiva. Pensamos a Modelagem 

Matemática em sala de aula como uma estratégia / metodologia de ensino com objetivos 

educacionais implícitos, que contribua para a criação de um ambiente de aprendizagem que 

envolva: 
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 Convite ao cenário de investigação: Motivação do público alvo (alunos) para um 

determinado tema sócio-histórico e / ou cultural; 

 

 Pesquisas e discussões sobre o tema escolhido entre professor e alunos, alunos e 

alunos, na perspectiva de se elaborar questionamentos / problemas a serem 

analisados; 

 

 Utilização de meios matemáticos para interpretar soluções dos questionamentos; 

 

 Discussões sobre possíveis soluções dos questionamentos; 

 

 Elaboração de um modelo em que se retrate a, ou se aproxime da situação 

analisada; 

 

 Validação do modelo em relação às perspectivas e objetivos dos modeladores.  

 

Em alguns casos, o propósito de se obter um modelo pode não ter sido tão 

importante quanto o processo que envolveu a pesquisa, as discussões e o desenvolvimento 

do modelo; isso porque novas hipóteses poderão surgir e novos direcionamentos deverão 

ser tomados. Logo, se os objetivos do professor e dos alunos estão sendo atingidos, estes 

não devem se preocupar sistematicamente ou obrigatoriamente em “obter um modelo”, 

mas sim com os objetivos que estão atingindo com aquele projeto e com o conhecimento 

matemático que está sendo construído. 

 Concordamos com Biembengut e Hein (2003) que seria ideal utilizar um tema 

único como objeto de pesquisa, ao desenvolver-se um conteúdo programático envolvendo 

Modelagem em sala de aula. O tempo poderá ser estipulado pelo professor, lembrando que, 

em certos casos, devemos estar atentos ao interesse dos alunos. Projetos que se estendam 

por muito tempo podem parecer cansativos aos alunos e acabar por perder a motivação. 

 Para delinear um primeiro caminho a ser seguido num projeto de Modelagem, 

sugerimos que os professores utilizem as etapas do processo de Modelagem, descritas 

anteriormente em Biembengut e Hein (2003), isto é: interação, matematização e modelo 

matemático; acrescentando-se a esse processo, durante a etapa de matematização, a 
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formulação e apresentação de exemplos e exercícios análogos ao tema, para que se possa 

contribuir para a construção dos conceitos pelos alunos. 

De acordo com Bassanezi (2002), a maior dificuldade em adotar esse processo de 

Modelagem nas escolas, pelos professores, está relacionada à transposição da barreira 

naturalmente criada pelo ensino tradicional, em que o objeto de estudo apresenta-se quase 

sempre bem delineado e obedece a uma sequência de pré-requisitos, até chegar ao 

cumprimento do programa da disciplina. Aqueles professores que se sentem presos ao 

currículo escolar podem não ter uma iniciativa de aplicação de novos caminhos para o 

ensino e sim seguir o já lhe está delineado. 

 

Muito se tem argumentado pela inserção de atividades de Modelagem na 

matemática escolar, seja na educação básica ou superior. Apesar dos 

diferentes entendimentos correntes na comunidade de educadores 

matemáticos, podemos afirmar que se trata de situações de sala de aula 

onde os alunos são convidados a abordarem situações com referência na 

realidade por meio de idéias e algoritmos matemáticos. Cinco argumentos 

são apresentados para a idéia de que Modelagem deve fazer parte do 

currículo de matemática: motivação, facilitação da aprendizagem, 

preparação para utilizar a matemática em diferentes áreas, 

desenvolvimento de habilidades gerais de exploração e compreensão do 

papel sócio-cultural da matemática (Barbosa, 2003a). Em geral, os 

professores, ao tomarem contato com o ambiente da Modelagem 

Matemática, são simpáticos à proposta, identificando-se com um ou 

alguns dos argumentos acima. Em um estudo anterior (Barbosa, 1999), os 

professores reconheceram a pertinência de atividades de Modelagem no 

currículo, porém também identificaram possíveis obstáculos para sua 

implementação, sugerindo uma certa insegurança em relação ao tema.  

(BARBOSA, 2004a). 
 

 

Como por exemplo, o projeto que propomos aqui deverá contar com a compreensão 

musical por parte principalmente do professor, para que esse não venha a apresentar 

insegurança perante o tema escolhido em sala de aula. A aplicação de um modelo 

matemático varia de acordo com o grau de conhecimento do professor e alunos que irão 

desenvolvê-lo. No caso de um modelo relacionado à Música, é importante que o professor 

tenha noções musicais, um pouco além das noções básicas, pois talvez haja o interesse de 

alunos em desenvolver o projeto além daquilo planejado pelo professor e, por experiência 

em oficinas relacionando Matemática e Música, sempre existe a necessidade da parte 

prática, ou seja, a execução musical de alguma obra, de interesse dos estudantes. Já quanto 

ao conhecimento musical dos alunos, esse não seria tão necessário, pois, como a Música é 

uma arte que desperta o interesse da maioria dos jovens, algumas aulas sobre noções 

básicas musicais será o suficiente para que os alunos despertem sua curiosidade pelo que 
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há por vir. Além de tudo, o professor que for aplicar o projeto deve ter um domínio relativo 

do que se está fazendo; logo, seria difícil um professor leigo em Música e perito em 

Matemática (ou vice-versa), desenvolver tal projeto. 

Outros fatores também podem dificultar a aplicação de projetos de Modelagem 

Matemática em sala de aula: 

 
- falta clareza sobre a operacionalização dessas atividades no contexto 

escolar, onde, em geral, predominam programas pré-estabelecidos e cujas 

rotinas já estão estabelecidas; 

- dúvidas sobre os conhecimentos dos professores para conduzir as 

atividades;  

- não se sabe como os alunos, colegas de trabalho, coordenadores e pais 

reagirão à proposta.  

Isso posto, podemos, em outras palavras, levantar a hipótese de que a 

insegurança do professor é condicionada por lacunas que ele percebe em 

relação ao seu saber-fazer (modelagem), à organização da escola e à 

relação com os demais atores do espaço escolar. De certo modo, observa-

se que, a aplicação da Modelagem Matemática na Educação Básica, pode 

estar sendo barrada pela própria insegurança de professores que, apesar 

de apresentarem um primeiro contato com essa técnica de ensino, ainda 

apresentam certas dúvidas de qual seriam as reações das demais pessoas 

ligadas à escola. (BARBOSA, 2004a). 

 

Ainda em Barbosa (2004a), observa-se que não basta que os professores saibam 

desenvolver atividades de Modelagem, mas igualmente desenvolvam discussões de suas 

implicações no contexto da sala de aula. Com isso, é importante sublinhar que o saber-

fazer Modelagem na Educação Matemática envolve o que se chama de dimensão 

pedagógica, referindo-se à organização e condução das atividades na sala de aula. Observa-

se que é importante desenvolver uma experiência própria e não somente leituras sobre o 

tema. Porém, isso não é suficiente, pois Modelagem tem um duplo papel: é ao mesmo 

tempo uma atividade de formação para o professor, mas também é um ambiente de 

aprendizagem nas mãos do mesmo. Com efeito, não basta o docente ter a experiência 

própria como aluno, mas é preciso também que a tenha na perspectiva de professor.  

Observando a análise feita por Barbosa (2004a), em relação à experiência 

necessária tanto de aluno quanto de professor para lidar com a Modelagem Matemática, 

sabe-se que tudo aquilo que se pretende fazer tem por necessidade uma iniciação. No 

entanto, em decorrência de minha participação e aplicação do Projeto de Iniciação 

Científica (Modelagem Matemática e Modelos Matemáticos para os Ensinos Fundamental 

e Médio), para alunos de graduação e pós-graduação, considero que foi possível obter uma 
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certa experiência no desenvolvimento e aplicação de modelos matemáticos na educação, 

seja como aluno ou como professor.  

Mediante esses trabalhos envolvendo Modelagem e as pesquisas sobre as relações 

existentes entre Matemática e Música, durante minha graduação, percebi que não se 

poderia, obviamente, abordar todas as dimensões possíveis dessas relações nesta 

dissertação, direcionada principalmente a desenvolver algum projeto de Modelagem, 

relacionado à Música, que sirva para auxílio no processo de ensino-aprendizagem de 

tópicos da Matemática na educação básica, como as progressões geométricas. No entanto, 

foram escolhidos alguns tópicos interessantes e de compreensão aparentemente mais 

simples aos alunos do segundo ano do Ensino Médio. Esses tópicos compreendem a 

análise da experiência feita por Pitágoras com seu Monocórdio e um projeto de 

Modelagem, em que professor e alunos trabalham com valores de notas musicais 

(utilizando instrumentos musicais e um marcador de tempos), numa perspectiva de 

desenvolver um modelo matemático que possa servir para o aprendizado das relações entre 

valores das notas musicais e progressões geométricas, envolvendo também frequências 

sonoras, oitavas e escalas musicais, sendo todos conceitos associados a uma teoria 

matemática. 

Segundo D‟Ambrosio (2002), a maioria dos estudantes avalia a Matemática como 

uma disciplina “ruim” de ser estudada e sem necessidade para o futuro. Por isso, é 

necessário que os educadores em geral fiquem atentos às tendências educacionais, como a 

Modelagem Matemática, não se fixando na didática tradicionalista, buscando novas formas 

de mostrar aos alunos a importância da Matemática em suas vidas, ou melhor, em seu 

futuro. Sobretudo, este trabalho deverá concentrar-se no processo de Modelagem 

Matemática e na utilização de modelos matemáticos relacionados à Música para a 

educação. Obviamente, os modelos que serão utilizados já estão definidos e obter outros 

modelos poderia se demonstrar inviável e distanciar-se do foco objetivado; contudo, 

espera-se que a utilização destes modelos possa facilitar a compreensão de tópicos da 

Matemática e despertar o interesse dos estudantes. 
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2.3. Matemática e Música 

 
Música é a sucessão de sons e combinações de 

sons organizados de modo a exercer uma 

impressão agradável ao ouvido e sua impressão 

à inteligência é ser compreensível... Estas 

impressões têm o poder de influenciar partes 

ocultas da nossa alma e das nossas esferas 

sentimentais e... esta influência nos faz viver 

num paraíso de desejos preenchidos ou em um 

inferno sonhado.  

Arnold Schoenberg 

 

 

 Apresentamos nesse capítulo uma abordagem teórica sobre algumas das relações 

matemático-musicais observadas em meio a História, pretendemos com esse capítulo que o 

leitor compreenda a evolução de alguns métodos utilizados para cálculo de frequências e 

confecção de instrumentos, pois trataremos em nosso projeto sobre o Temperamento 

Musical e para compreender esse tópico o leitor necessitará de algumas noções sobre as 

divisões utilizadas nas escalas musicais anterior ao Temperamento. 

De acordo com Du Sautoy (2007), Pitágoras teria sido o primeiro matemático a 

descobrir conexões entre a Matemática e a Música. Em uma das diversas versões da 

experiência realizada por Pitágoras, Du Sautoy (2007) descreve que Pitágoras haveria 

enchido uma urna com água e golpeado-a com um martelo, produzindo uma nota musical; 

caso removesse a metade da água e golpeasse a urna novamente, a urna produziria a 

mesma nota, porém, mais aguda, uma oitava acima. Se Pitágoras removesse mais água, 

deixando apenas um terço, depois um quarto, as notas produzidas soariam em harmonia 

com a primeira nota, no entanto, outras notas, criadas pela remoção de quantidades 

diferentes de água, soariam em dissonância com a nota original.  

Já outros autores como Abdounur (1999) e Cunha (2006) apresentam Pitágoras, 

supostamente, como inventor de um aparelho científico capaz de  verificar a teoria musical 

utilizada pelos pitagóricos e explica, pormenorizadamente, a experiência com que 

Pitágoras teria comprovado e quantificado a sua intuição genial da relação existente entre a 

harmonia musical e os números. 

Segundo Abdounur (1999) e Cunha (2006), quando Pitágoras, por meio de suas 

experiências com um instrumento de uma única corda, chamado de monocórdio, conseguiu 

fundamentar cientificamente relações entre a Matemática e a Música, obteve-se a primeira 
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experiência científica que se tem catalogado; Pitágoras e os pitagóricos consideraram, 

então, a Música como o quarto ramo da Matemática. 

 

2.3.1. Movimentos e características dos sons 

 

Inicialmente, para que se possam entender algumas das relações existentes entre a 

Matemática e a Música, buscar-se-á analisar como funcionam os movimentos sonoros. 

Observa-se, em Wisnik (1989), que o som pode ser conceituado como uma onda e que, a 

partir de vibrações produzidas por um corpo na atmosfera, nosso ouvido é capaz de captá-

la e interpretá-la. 

De acordo com Bleicher et al. (2002), Hermann Helmholtz teria escrito, no século 

XIX, o tratado mais importante sobre as relações entre a Música e a Física, como também 

havia estudado Medicina. Helmholtz, em seu livro Die Lehre von den Tonempfindungen3, 

não apenas trata da natureza física das consonâncias e dissonâncias dos sons, mas também 

da forma como o ouvido humano analisa essas particularidades. 

Ratton (2002) relata que o ouvido possui um mecanismo bastante complexo, 

utilizado para detectar e distinguir os vários tipos de sons; esse mecanismo envolve 

ossículos, cavidades e milhares de nervos. Um dos principais elementos responsáveis pela 

detecção das oscilações dos sons é denominado cóclea ou caracol, que consiste numa 

pequena estrutura em espiral que atua seletivamente com milhares de fibras nervosas que a 

envolvem. Observe a figura: 

 

                                                 
3
 A Ciência dos Sentimentos do Tom. 
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Figura 4: Modelo de aparelho auditivo humano 

Fonte: <http://br.geocities.com/investigandoaciencia/orgaossentidosfaudicao.jpg> 

Acesso em 27 jan. 09 

 

 

Ainda em Ratton (2002), observa-se que, ao longo da cóclea, existem inúmeras 

fibras nervosas que agem como sensores e transferem ao cérebro a percepção das 

oscilações e intensidade dos sons. Assim, um som com determinada oscilação, excita uma 

determinada região de fibras nervosas da cóclea que transmitem as informações ao cérebro, 

possibilitando ao ser humano distinguir os diferentes tipos de som. 

Analisando o Dvd Arte e Matemática (TV Cultura, 2005), observa-se que, a partir 

do desenvolvimento da física e com a criação dos modernos aparelhos analisadores de 

frequência, tornou-se possível descrever matematicamente o que, por intuição, já se sabia 

desde os tempos remotos: que o som é composto por vibrações; logo, o ouvido humano 

percebe essas vibrações e envia as informações ao cérebro, onde serão processadas e 

distinguidas. O som captado pelo ouvido humano ganha sentido quando chega ao cérebro. 

O som é o resultado de oscilações muito rápidas e geralmente imperceptíveis que 

acontecem no ar em nossa volta. Em outros termos, para Wisnik (1989), pode se dizer que 

a onda sonora é formada de um sinal que se apresenta e de uma ausência de som pontuada 

dentro desde sinal; o tímpano auditivo registra estas oscilações que se dão na forma de 

rarefação e compressão do ar, ou seja, as moléculas do ar se comprimem e se rarefazem 

muito rapidamente e o ouvido capta esse movimento. Observe: 
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Figura 5: Figuração do movimento do tímpano humano 

Fonte: própria 

  

 Quando o tímpano do ouvido humano se movimenta para frente, ele cria uma zona 

de compressão do ar. Agora observe a figura 2: 

 

 

Figura 6: Figuração do movimento do tímpano humano 

Fonte: própria 

 

Quando o tímpano do ouvido humano se movimenta para trás, ele cria uma zona de 

rarefação do ar. 

Qualquer vibração de um corpo produz ondas que se propagam até atingir nossos 

ouvidos. Entretanto, o ouvido humano consegue perceber e distinguir como sons somente 
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ondas que apresentem de vinte até vinte mil oscilações por segundo. As oscilações abaixo 

dessa faixa são chamadas de subsônicas, enquanto que as acima dessa faixa são chamadas 

de ultrassom. 

 

 

   Figura 7: Simulação das ondas sonoras ao chegarem ao tímpano humano 

   Fonte: própria 

 

Observa-se em Wisnik (1989) que “a onda sonora é um sinal oscilante e recorrente, 

que retorna por períodos”. Logo, estas oscilações tendem a apresentar certos padrões no 

tempo, “no caso do som, um sinal nunca está só: ele é a marca de uma propagação, 

irradiação de frequência”. 

 

Quando dizemos que o sinal sonoro corresponde a uma onda que fazemos 

representar por uma senóide, estamos procedendo a uma redução 

simplificadora, a uma abstração que se faz necessária para a apresentação 

mais elementar de um fundamento. Isso porque cada som concreto 

corresponde na realidade não a uma onda pura, mas a um feixe de ondas, 

uma superposição intrincada de frequências de comprimento desigual. Os 

sinais sonoros não são na verdade simples e unidimensionais, mas 

complexos e sobrepostos (WISNIK, 1989, p. 23). 

 

 Ainda em Wisnik (1989), observa-se que é quase impossível nos deparamos com 

um som que seja efetivamente o produto de uma ondulação pura e simples, que possa ser 

simplesmente representada por uma onda sinusoidal. Praticamente, só em condições 

laboratoriais, a partir de sintetizadores eletrônicos, que se poderia obter tal representação; 

contudo, “um som angelical desse tipo só se produz em sintetizador e se aparenta com o 

registro mais agudo de uma flauta transversal”.  

 Para Wisnik (1989), “se o mundo fosse sinusoidal, um grande conjunto de ondas 

pulsando na mesma frequência, não haveria música”. Contudo, esta representação 

sinusoidal, que utilizaremos, é uma representação matemática que poderia ser mais bem 
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compreendida pelos alunos, numa perspectiva de ensino da Matemática, podendo ser 

relacionada com uma função senoidal. “Toda música „está cheia de inferno e céu‟, pulsos 

estáveis e instáveis, ressonâncias e defasagens, curvas e quinas. De modo geral, o som é 

um feixe de ondas, um complexo de ondas, uma imbricação de pulsos desiguais, em atrito 

relativo” (WISNIK, 1989, p. 23). 

Voltando às frequências das ondas sonoras, as notas musicais que conhecemos são 

variações destas frequências e das oscilações dos sons. 

 A frequência de uma corda corresponde ao número de vibrações que ela emite por 

segundo, medida numa unidade denominada Hertz (Hz). 

 Por natureza os sons podem ser: 

 

 Curtos ou longos – essa característica envolve a duração (tempo) de oscilação de 

um som, por exemplo, podemos considerar um som que dure dois segundos como 

curto e um som que permaneça em oscilação durante vinte segundos como longo. 

 

 Graves ou agudos – para distinguir um som grave de um som agudo devemos 

recorrer também às frequências sonoras. De acordo com Ratton (2002), dentro da 

faixa de sons audíveis ao ser humano, aqueles que possuem frequências mais baixas 

(de 20 a 200 Hz) são considerados sons “graves”, enquanto aqueles que possuem 

frequências mais altas (de 5.000 a 20.000 Hz) são considerados sons agudos. 

Musicalmente, também consideramos alguns sons como médios, seriam sons 

compreendidos numa faixa intermediária, acima de 200 Hz e abaixo de 5.000 Hz. 

Podemos considerar, por exemplo, que um trombone ou uma tuba emitem sons 

mais graves de baixa frequência, enquanto um trompete e uma flauta emitem sons 

mais agudos de frequências mais altas. 

 

 Fortes ou fracos – esta característica está mais voltada ao volume e à intensidade 

sonora. Poderíamos dizer que um som forte seria um som mais intenso e com 

volume alto, como de um treme-terra num desfile carnavalesco e um som fraco 

poderia ser comparado ao som de uma flauta tocada suavemente. 

 

 Outra característica importante, que propicia a distinção entre os diversos 

instrumentos existentes, é o timbre. Observa-se em Wisnik (1989), que a onda 
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sonora (ou o som) é formada por diversas frequências que se superpõem e se 

interferem e, desta forma, o som é sempre, em alguma medida, impuro. São os 

feixes de ondas mais densos ou mais esgarçados, mais graves ou mais agudos, que 

compõem a complexidade e característica sonora do objeto que o gerou. Essa 

característica que Wisnik (1989) denomina como “singularidade colorística” é o 

que chamamos de timbre. É comum que algum leigo em música não consiga 

distinguir a diferença do som de uma viola de dez cordas e de um violão de seis 

cordas; porém, existem instrumentos de timbres completamente diferentes e fáceis 

de serem distinguidos. Por exemplo, um tambor e um violino podem ser facilmente 

distinguidos pela “cor” do som que emitem, isto é, pelo seu timbre. 

 

 Contudo, o som traz dentro de si todas essas características simultaneamente; a 

figura a seguir é uma representação gráfica de dois instrumentos produzindo a mesma nota, 

porém, com timbres diferentes, observe: 

 

 

        Figura 8: Duas formas hipotéticas de timbre 

        Fonte: Wisnik, 1989, p. 24. 

 

De acordo com Wisnik (1989), a nota representada na figura 8 corresponde, em 

cada caso, à mesma velocidade vibratória fundamental, mas cada um dos instrumentos 

vibra também em outras frequências mais rápidas, que chamamos de harmônicos, 

frequências que não escutamos como altura, mas cujo produto reconhecemos como timbre. 

Podemos representar esses harmônicos por vibrações múltiplas de uma corda, como 

observamos em Ratton (2002), à medida que uma corda ou outro corpo vibra 

repetidamente, os mesmos apresentam vários “modos” de vibração, além de vibrarem no 

tom fundamental que poderíamos considerar como a “oscilação fundamental”; estes 
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também vibram com oscilações múltiplas e inteiras do tom fundamental, que seriam duas, 

três, quatro vezes, etc., a frequência da nota fundamental. Observe a figura: 

 

 

Figura 9: Oscilações múltiplas com a oscilação fundamental. 

Fonte: Ratton (2002) 

 

 Desta forma, uma corda, ao vibrar, apresenta uma frequência de n ciclos por 

segundo em seu modo fundamental, mas também pode oscilar 2n ciclos por segundo, o que 

denominamos de modo do segundo harmônico, ou pode também oscilar 3n ciclos por 

segundo no modo de terceiro harmônico, e assim por diante; isso dependerá do corpo 

vibrante ou instrumento e também de como este será posto a vibrar. Segundo Ratton 

(2002), esses modos harmônicos podem ser mais influentes ou não no som resultante. 

Ratton (2002) relata que as vibrações múltiplas dos modos harmônicos (2x, 3x, 4x, 

etc.) relacionados ao comprimento original de uma corda, têm pontos coincidentes com as 

oscilações dos modos fundamentais daqueles comprimentos fracionários, o que o autor 

relata é que, à medida que um harmônico vibra, numa frequência igual a três vezes a 

frequência do tom fundamental, a oscilação fundamental vibra uma vez; logo, a cada três 

ciclos do harmônico, este se encontrará com o tom fundamental. Um exemplo com 

frequência seria: se o tom vibra em, por exemplo, 220 hz, o seu terceiro modo vibraria em 

660 hz, como esta última é múltipla de 220 hz (3 x 220 hz), estas teriam um ponto de 

coincidência a cada três ciclos do harmônico. 

 Devido a essas coincidências, os sons que mantêm entre si determinadas relações 

de frações (1/2, 2/3, 3/4, etc.) produzem sensações mais agradáveis ao ouvido, pois soam 

melhor juntos do que sons que tenham relações matemáticas não tão próximas, como é o 

caso do trítono, considerado como uma relação complexa entre duas notas ou numa escala. 
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Como citaremos adiante (veja 2.2.3 Pitágoras e a Harmonia dos Sons), a escala pitagórica 

compreende alguma das seguintes frações: 

 

Dó: 1       Fá: 3/4        Sol: 2/3        Dó (oitava): 1/2 

 

Observe que essas notas são representadas por frações simples, o que, grosso modo, 

significa que se suas relações são simples, logo, são consonantes. No caso do trítono, 

tomando como exemplo uma fração que represente uma relação entre um Fá com um Si, 

obter-se-á, de acordo com o Dvd Arte e Matemática (TV Cultura, 2005), uma fração4 

correspondente a: 

 

Fá/Si: 32/45 

 

Logo, essa fração significa que as notas Fá e Si, tocadas juntas, produziriam uma 

frequência que se encontraria, em um determinado período, apenas após 32 oscilações de 

Fá e 45 oscilações de Si, gerando uma certa desafinação ou dissonância ao ouvido humano, 

mesmo àqueles que não são músicos. 

 

2.3.2. Oitavas e escalas 

 

 As oitavas são fundamentais para o desenvolvimento de um projeto que envolva 

Matemática e Música, primeiramente, porque a partir das oitavas podemos criar as 

diferentes sequências de notas que denominamos escalas e também por ter sido, a partir do 

intervalo entre uma nota e sua oitava, que os matemáticos desenvolveram diversas formas 

de divisão deste intervalo. 

 Observa-se, no DVD Arte e Matemática (2005), que se alguém emitir um som com 

determinada frequência de vibração, ex: 

 

 262 Hz (grave) 

e outra pessoa emitir um som com o dobro da frequência da primeira, ex: 

                                                 
4
 Essa fração pode ser obtida utilizando-se as frações referentes às notas Fá e Si da escala de Zarlino (veja em 

2.2.4 A Emergência do Temperamento Musical). 
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 524 Hz (mais agudo), obs: a frequência padrão desse dó será de 523 Hz5, como será 

abordado adiante. 

o ouvido humano interpretará essas frequências sonoras como equivalentes e passa 

a aceitá-las como sons elementares idênticos. 

Na antiguidade, utilizaram dessa relação entre sons, considerados equivalentes, 

como um limite de uma espécie de espaço sonoro que podia ser fracionado. 

Uma das maneiras mais utilizadas é a fragmentação desse espaço entre dois sons 

equivalentes em sete partes, gerando sete notas musicais. Ex: 

Dó  /  Ré   /   Mi   /   Fá   /   Sol   /   Lá   /   Si   /  Dó 

1ª                                                                          8ª 

 

Chama-se, então, esse limite de oitava (8ª), que dará início a uma nova sequência 

de notas, virtualmente até o infinito. Esta escala de sete notas é chamada de escala 

diatônica. 

De acordo com Wisnik (1989), é natural considerar-se escala a um conjunto 

mínimo de notas com as quais se forma uma frase melódica. No entanto, para ele, “a escala 

é um estoque simultâneo de intervalos, unidades distintivas que serão combinadas para 

formar sucessões melódicas”. 

Para se ter uma ideia melhor dessa divisão do limite entre duas notas equivalentes, 

exemplificaremos algumas formas de criar melodias, utilizadas em diferentes culturas. 

Primeiramente, observa-se que esse limite pode ser dividido em mais ou menos 

notas. Sendo que, à distância entre duas notas da escala diatônica, chamaremos de tom ou 

semi-tom: 

 

Dó (tom) / Ré (Tom) /  Mi (Semi-tom) / Fá (tom) / Sol (tom) / Lá (tom) / Si (s-t
6
)/ Dó 

  

 Já na escala temperada, a distância entre as notas é constante, de um semi-tom (s-t): 

 

Dó (s-t) / Dó#
7
 (s-t)/ Ré (s-t)/ Ré# (s-t)/ Mi (s-t)/ Fá (s-t)/ Fá# (s-t)/ Sol (s-t)/ Sol# (s-t)/ Lá 

(s-t)/ Lá# (s-t)/ Si (s-t)/ Dó  

                                                 

5
   Hzff 5232440

3
12  aproximadamente para ciclos inteiros. 

6
 S-t – Semi-tom 

7
 O sinal “#” na escrita musical significa sustenido. 
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Num piano bem afinado, a frequência de cada nota é 12 2 vezes maior que a 

frequência de uma nota abaixo dela (baseado na escala temperada). Em muitas orquestras, 

a nota Lá, abaixo do Dó central, é fixada em 440 ciclos por segundo (440 Hz), portanto o 

Dó central, que se encontra 3 semi-tons acima do Lá, terá sua frequência calculada como: 

 

  ,5232440
3

12 Hzff    para ciclos inteiros. 

 

Essa mesma oitava, dividida agora em cinco sons, ao invés de sete, pode ser ouvida 

na China, Indonésia, no Japão e em outros países. Esses cinco sons dão o sabor 

característico das músicas orientais. Observe como é feita a divisão, baseada no limite 

entre as notas Dó: 

Dó   /   Ré   /   Fá    /  Sol   /   Lá   /   Dó 

 1ª                                                     8ª  

                                                                      (corresponderia à sexta) 

 Outro exemplo interessante é a divisão feita no Blues norte-americano, em que a 

divisão da escala iniciada em dó maior é feita da seguinte forma: 

 

Dó   /   Ré   /   Ré#  /   Mi   /   Sol   /   Lá   /   Dó 

1ª                                                                     8ª 

 

Observe que, no Blues, o limite entre as notas equivalentes é de 6 divisões. Por sua 

vez, os árabes incluem na sua tradição até 24 divisões desiguais no interior do limite entre 

a oitava, criando 133 maneiras de agrupar os sons. No norte da Índia, o sistema musical 

tem 22 notas, que equivalem a vinte pequenos ditons, chamados de um quarto (1/4) de tom. 

Já no sul da Índia, eles dividem a oitava em 28 intervalos. 

Segundo o Dvd Arte e Matemática (TV Cultura, 2005), há muito tempo, houve um 

congresso de Musicologia na Índia, e os músicos do sul e do norte do país estavam 

discutindo qual deles estava com a razão, ou seja, as notas musicais seriam 22 ou 28. Até 

que adentrou o recinto um ancião, considerado um grandioso músico da época, e lhe 

perguntaram se existiam na realidade 22 ou 28 notas musicais; o ancião respondeu que esta 

questão não existe, que música é como água, são infinitas suas divisões. 
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O instrumento mais usado na Índia é a “cítara”. A música clássica indiana tem 10 

escalas básicas que se subdividem em 104 escalas secundárias, havendo uma análise 

combinatória entre as mesmas. Então, é muito difícil você não cair em uma combinação 

sonora que não esteja mapeada na música clássica indiana. 

Apesar de podermos definir a oitava de diversas formas, foram utilizadas, como 

base para desenvolvimento desta dissertação, a escala diatônica, conhecida por todos e uma 

das escalas base para o desenvolvimento das teorias matemático-musicais e a escala 

temperada, que nasceu de uma necessidade de se encontrar uma afinação que substituísse 

as gamas pitagóricas, que não preenchiam mais os quesitos musicais necessários em meio 

aos séculos XVIII e XIX, como retrata Abdounur (1999). Contudo, para entender o porquê 

do temperamento musical, devemos analisar as definições matemático/musicais dadas por 

Pitágoras. 

  

2.3.3. Pitágoras e a Harmonia dos Sons 

 

 De acordo com Abdounur (1999), poucos filósofos, e muito menos ainda cientistas, 

souberam adaptar elementos sensíveis às suas teorias com tanto acerto como Pitágoras. A 

famosa teoria pitagórica da harmonia das esferas era muito mais profunda do que a mera 

conjectura da consonância das notas que os astros produzem nos seus movimentos 

regulares.  A música era, para os pitagóricos, um símbolo da harmonia do cosmos e, 

simultaneamente, um meio de alcançar o equilíbrio interno do espírito do homem. 

Observa-se que a harmonia que Pitágoras descobriu nos números 1, 1/2, 1/3, 1/4, fez com 

que acreditasse que todo o Universo era controlado por música, motivo pelo qual cunhou a 

expressão “música das esferas” (DU SAUTOY, 2007, p. 86-87). 

     Apesar das diversas versões encontradas sobre as experiências dos pitagóricos, 

envolvendo Matemática e Música, prefiro, neste momento, recorrer a Abdounur (1999), 

Rodrigues (1999) e Cunha (2006), que apresentam Pitágoras como inventor de um 

aparelho científico capaz de  verificar a relação existente entre a harmonia musical e os 

números. Pitágoras teria esticado uma corda musical que produzia um determinado som, 

que tomou como fundamental: o tom. Fez marcas na corda, que a dividiam em doze seções 

iguais. Observe: 
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   Figura 10: Marcações feitas por Pitágoras no Monocórdio 

   Fonte: Camargos (2003) 

 

   Tocou a corda na 6ª marca e observou que se produzia a oitava. Tocou depois na 

9ª marca e resultava a quarta. Ao tocar a 8ª marca, obtinha-se a quinta. As frações 1/2, 3/4, 

2/3 correspondiam à oitava, à quarta e à quinta. Cunha (2006) relata que Pitágoras 

verificou ainda que os sons produzidos, ao tocar em outras marcas, resultavam discordes 

ou, pelo menos, não tão acordes como os anteriores. O que significa que os números 1, 2 

,3, 4, cuja soma é 10, determinavam a beleza do som, pois, consideravam o 10 como um 

número mágico, evidenciando uma interconexão entre a Matemática e a Música, 

     De acordo com Abdounur (1999) e Cunha (2006), atribui-se o descobrimento dos 

intervalos consonantes a Pitágoras, embora provavelmente esses já fossem conhecidos 

desde muito antes em distintas culturas antigas. Os intervalos pitagóricos, tomando como 

ponto inicial uma corda de valor hipoteticamente de seu comprimento, igual a 1, 

percorrendo a escala por quintas ascendentes e transpondo as notas obtidas à oitava 

relativa, obter-se-ão as seguintes frações, representando as notas musicais em relação ao 

tamanho da corda: 

 

Dó (C)= 1 

Ré (D) = 8/9 

Mi (E) = 64/81 

Fá (F) = 3/4 

Sol (G) = 2/3 

Lá (A) = 16/27 

Si (B) = 128/243 

Dó (C) = 1/2 
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 De acordo com Rodrigues (1999), para os pitagóricos, a harmonia dos sons estava 

em correspondência direta com a aritmética das proporções, o produto de 2/3 (fração 

associada à quinta) por 3/4 (fração associada à quarta) dá a fração 1/2 associada à oitava; a 

sua divisão está associada à fração 8/9 = (2/3) : (3/4) que representa um tom. Contudo, 

podemos deduzir que, como citado anteriormente, pelo percurso das quintas e pelas médias 

aritméticas dos intervalos, os pitagóricos chegaram às frações anteriores. 

 Hipoteticamente, tomemos o tamanho da corda como igual a uma unidade, logo já 

teríamos, o Dó igual a 1, Pitágoras teria também a quarta, a quinta e a oitava notas, 

respectivamente, 3/4, 2/3 e 1/2. Isso possibilitou que obtivessem as frações 

correspondentes às outras notas, utilizando o que chamamos de “Percurso das Quintas”. 

Observe a figura a seguir: 

 

 

      Figura 11: Percurso das Quintas (sentido anti-horário) 

      Fonte: Garland e Kahn (1995), p. 61. 

  

Como se observa em Garland e Kahn (1995), os pitagóricos haveriam obtido suas 

gamas correspondentes às notas musicais utilizando o ciclo ou percurso das quintas, como 

nos mostra a figura 11, por exemplo, observando a escala: 

Dó  /  Ré   /   Mi   /   Fá   /   Sol   /   Lá   /   Si   /  Dó 

1ª                                                                        8ª 
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 Observe, na figura 11, que a quinta de Dó (C) é a nota Sol (G) e que a quinta de Sol 

é a nota Ré (D); logo, como Sol corresponde a 2/3 de Dó, a nota Ré será correspondente 

também a 2/3 de Sol (percurso das quintas), portanto, teremos: 

Ré = 2/3.(Sol) = (2/3).(2/3) = 4/9 

 Como a fração 4/9 não está entre Dó = 1 e sua oitava Dó = 1/2, os pitagóricos 

poderiam ter multiplicado seu valor por 2 e obtido a nota Ré, correspondente a 8/9. 

 Em seguida, para obter a quinta da nota Ré, o Lá, foi usado o mesmo procedimento, 

logo: 

Lá =  2/3(Ré) = (2/3).(8/9) = 16/27 

 Continuando pelo mesmo processo: 

Mi = 2/3 (Lá) = (2/3).(16/27) = 32/81, que não está entre 1 e 1/2, logo, multiplicando 

também por 2 teremos, Mi = 64/81. 

Si = 2/3 (Mi) = (2/3).(64/81) = 128/243 

 Poderíamos estabelecer então um modelo pitagórico representado por: 
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 Onde “f” representa o valor da nota inicial, neste caso, hipoteticamente igual a uma 

unidade. 

 Essas gamas pitagóricas satisfizeram as construções musicais durante um longo 

período, o sistema musical antigo não utilizava ainda os acordes conhecidos pela nossa 

música contemporânea. De acordo com Bennett (1986), a música mais antiga que 

conhecemos consiste em uma única melodia, com uma textura do tipo que os músicos 

denominam monofônica. O cantochão (música religiosa antiga), em seu início, não tinha 

acompanhamento, era composto por melodias que fluíam livremente, quase sempre se 

mantendo dentro de uma oitava e se desenvolvendo, por meio de intervalos de um tom. É 

fácil perceber que, essa postura musical em manter uma melodia dentro de uma escala, se 

dava devido à dissonância gerada pelas frações pitagóricas que, divididas de forma 

aritmética, geravam o que chamamos de coma pitagórica, que será discutido adiante. 

 Ainda em Bennett (1986), observa-se que os ritmos do cantochão eram irregulares, 

“fazendo-se de forma livre, de acordo com as acentuações das palavras e o ritmo natural da 
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língua latina, base do canto dessa música”. Por se tratar de uma música religiosa, o 

cantochão na maioria das vezes era composto por cânticos, alguns cantos eram expressos 

de modo antifônico, isto é, os coros cantavam alternadamente. “Outros eram cantados no 

estilo de responsório, que se faz com as vozes do coro respondendo a um ou mais solistas”. 

 De acordo com Rodrigues (1999), a cultura grega clássica baseou-se na lira ao 

desenvolver seu sistema musical, tal como os chineses o haviam baseado na flauta de 

bambu. Contudo, não dispunham de instrumentos técnicos ou conceituais que lhes 

permitissem o domínio completo do fenômeno vibratório ou da análise da frequência dos 

sons; contavam apenas com a simples observação empírica da relação inversa entre a 

frequência do som fundamental, emitido pela corda vibrante (lira) ou pelo tubo longo 

(flauta), e o seu comprimento. Foi a partir dessas observações que matemáticos como 

Mersenne, Zarlino e Euler continuaram a aperfeiçoar as relações entre Matemática e 

Música, a partir das frequências das notas. 

 

2.3.4. A emergência do Temperamento Musical 

 

 Podemos observar em Abdounur (1999) que a influência das gamas pitagóricas 

percorreu toda a Idade Média, sendo substituída gradativamente, a partir do século XVI, 

com a descoberta dos logaritmos e com o chamado Temperamento Musical, o que está de 

acordo com Rodrigues (1999), quando relata sobre essa gama cromática pitagórica, que 

veio a ser aperfeiçoada a partir de Zarlino (1517-1590), quando o mesmo acrescentou o 

número 5 nas relações de frequências pitagóricas. Assim, construía-se a escala de maneira 

que o intervalo de terça maior passava a possuir relação de frequências 5/4, existente na 

série harmônica. Supondo-se que a primeira nota, dó, tenha frequência 1, obteremos para 

as outras notas as seguintes frequências: 

 

 

Dó   /   Ré   /   Mi   /   Fá   /   Sol   /   Lá   /   Si   /   Dó 

1         
8

9
       

4

5
        

3

4
        

2

3
       

3

5
       

8

15
       2 

 

 De acordo com Rodrigues (1999), as primeiras aproximações numéricas das gamas 

do que viria a ser chamado de Temperamento musical eram geométricas e mecânicas, e os 

matemáticos da época utilizavam um instrumento chamado de mesolábio, inventado pelos 
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gregos, e que poderia ter sido utilizado por Zarlino, na tentativa de achar mecanicamente 

médias proporcionais das notas correspondentes à escala musical da época.  

 Observa-se em Abdounur (1999) que o monge francês Marin Mersenne (1588-

1648), matemático, filósofo e músico teórico, destacou-se como um dos principais 

pensadores franceses do século XVII. A partir de suas correspondências com 

pesquisadores da época, tais como Huygens, Galileu, Descartes e Fermat, Mersenne 

desencandeou um fluxo intenso de ideias. Em uma de suas hipóteses, acreditava que a 

música era passível de análise e explicação racional, “levantou questões cruciais, tais como 

a paradoxalidade aparente em uma nota vibrar em várias frequências ao mesmo tempo, 

sugerindo estudos mais criteriosos concernentes aos harmônicos” (ABDOUNUR, 1999, p. 

55). 

 Em 1636, Mersenne desenvolve a Harmonie Universelle, em que aborda relatos de 

distintos experimentos utilizados nos estudos sobre o som, considerando a consonância 

como o papel principal de uma composição e reflexões sobre as relações observadas entre 

matemática e música. De acordo com Abdounur (1999), Mersenne apresenta ainda, nesta 

obra, considerações sobre as leis de vibração de uma corda esticada, estipulando padrões 

físicos de vibrações da corda, determinando como a frequência diminui em relação às 

características físicas de uma corda. 

 “Observando a continuidade na passagem de frequências inaudíveis para aquelas 

produtoras de sons, o padre francês generalizou tais conclusões para frequências audíveis, 

culminando na expressão conhecida como Fórmula de Mersenne” (ABDOUNUR, 1999, p. 

56). 

 A Fórmula de Mersenne é dada por: 

 

p

T

L

K
f

n

  

 

 Onde f é a frequência, L o comprimento da corda, K uma constante proporcional, n 

um número inteiro, T a tensão a que a corda está sujeita e p a densidade linear da corda. 

 Abdounur (1999) destaca que esta fórmula deveria estar relacionada em 

reorganizações de Mersenne a respeito de médias aritméticas e harmônicas em música, 

pois, quando considerava os números, associados a um intervalo, como proporcionais ao 

comprimento da corda, o número que dividiria a oitava para se obter uma quarta seria 
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determinado por uma média harmônica
8
 de dois números que representam a oitava, 

exemplo: 6:4:3. Logo, quando considerava esses números proporcionais aos movimentos 

do ar, o número que dividiria a oitava de modo a se obter uma quinta, na parte inferior do 

intervalo, seria a média aritmética de dois números que representariam a oitava (ou tônica 

e oitava), exemplo: 4:6:8. 

 Contudo, para Mersenne, a média aritmética9 apresentava uma importância maior 

que a harmônica, pois  

 

[...]tomando números proporcionais às vibrações – causas primeiras do 

som –, a quinta na posição inferior resultava da média aritmética dos 

números que caracterizam a oitava. No dizer do padre francês, nós já 

mostramos que a divisão aritmética das consonâncias – a quinta – é mais 

agradável que a divisão harmônica – a quarta – (ABDOUNUR, 1999, p. 

57). 

 

 Segundo Abdounur (1999), Mersenne revela uma certa preocupação com a busca 

do Temperamento Musical. Contudo, baseando-se em experiências como as de Zarlino, 

divide a oitava em doze semitons desiguais e doze iguais, obtendo, neste último caso, um 

aparelho denominado “monocórdio harmônico”, obtido pela igualdade composta por onze 

números irracionais, resultantes de médias proporcionais, calculadas de forma geométrica. 

 Mas, “é no Matemático L. Euler (1707-1783) que se encontra uma das mais 

engenhosas teorias algébricas da divisão da oitava e do grau de consonância dos intervalos 

musicais” (RODRIGUES, 1999, p. 24). 

 

O matemático suíço se interessava por uma ampla gama de assuntos da 

matemática da época. Além de trabalhar com a matemática militar, Euler 

também escreveu sobre teoria musical, mas, ironicamente, seu tratado foi 

considerado excessivamente matemático para os músicos e muito musical 

para os matemáticos (DU SAUTOY, 2007, p. 52) 

 

 Observa-se em Gardner (1995) e Du Sautoy (2007) que muitas pessoas talentosas, 

em termos matemáticos, frequentemente manifestam ou possuem uma considerável 

afinidade pela música; uma das hipóteses para que isso aconteça talvez seja porque a 

música se apresenta como um campo extremamente fértil para a mente investigativa dos 

                                                 
8
 A Média Harmônica pode ser obtida pela fórmula: 

naaaa

n
H

1
...

111

321




 

9
 A Média Aritmética pode ser obtida pela fórmula: 

n

aaaa
M n


...321  
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matemáticos, que fica fascinada por padrões de todo tipo. Segundo Du Sautoy (2007), após 

um dia de cálculos intensos, Euler tocava cravo tentando relaxar. 

 

Os departamentos de matemática invariavelmente têm pouca dificuldade 

em montar uma orquestra a partir de seus integrantes. Existe uma 

conexão numérica evidente entre as duas, já que o ato de contar é que dá 

suporte a ambas. Segundo a descrição de Leibniz, “a música é o prazer 

que a mente humana experimenta ao contar, sem se dar conta de que está 

contando” (DU SAUTOY, 2007, p. 87). 

 

 No entanto, para Gardner (1995), ao estudar possíveis relações entre o que ele 

denomina “Inteligência Musical” e “Inteligência Lógico-Matemática”, os músicos com que 

Gardner haveria conversado ou entrevistado relatam que “o interesse dos matemáticos pela 

música não significa necessariamente uma genuína musicalidade - por exemplo, saber 

como tocar uma música realçando suas estruturas mais profundas ou seus modos 

contrastantes” (GARDNER, 1994, p. 43). Contudo, o autor afirma que não podemos 

confundir perícia com um mero interesse, afirmando que “apenas” o interesse pela Música 

pode estar correlacionado à inteligência matemática. Gardner (1995) defende que os 

músicos, em geral, não apresentam um interesse especial pela Matemática; estes são mais 

ligados a outras artes como a dança, ou até mesmo às línguas estrangeiras, já os 

matemáticos parecem mesmo serem atraídos pela música. 

 Em sua obra “Estruturas da Mente”, Gardner (1994) declara que é possível 

encontrar um pensamento matemático, em escala um tanto elevada, em meio às estruturas 

básicas da música. Estas estruturas poderiam ser repetidas, permutadas, transformadas e 

sobrepostas, sendo isso pensamento matemático inconsciente, no caso dos músicos. Esses 

paralelos impressionaram pelo menos alguns músicos. Ainda em Gardner (1994), 

Stravinsky comenta que a forma musical se encontraria, sem dúvida, muito mais próxima 

da Matemática do que da literatura, seria algo como pensamento matemático e relações 

matemáticas. Embora a forma musical possa parecer/ser matemática, ao se compor uma 

obra, o compositor não deverá, ou nem mesmo pensará em buscar fórmulas matemáticas. 

No entanto, apesar de concordar em partes com Gardner, não podemos esquecer que foi 

por meio da Matemática, ou do interesse dos matemáticos pela Música, que conseguimos 

chegar ao tão esperado Temperamento Musical. 

 Voltando ao feito de Euler, como as gamas de Pitágoras e Zarlino possibilitavam a 

construção de escalas ligeiramente assimétricas, ou seja, havia uma certa desafinação após 

algumas oitavas, essas frações musicais não eram mais capazes de corresponder às 
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necessidades culturais do final do Renascimento e início do Barroco, quando os músicos 

buscavam um certo temperamento entre as oitavas. 

 Analisando isso matematicamente, de acordo com Rodrigues (1999) e Camargos 

(2003) o problema consistia em encontrar um fator correspondente ao intervalo de 

semitom, que, após multiplicar 12 vezes uma frequência inicial (f0), correspondente a uma 

determinada nota, atingisse a sua oitava referente a uma frequência que seria o dobro da 

tônica (2f0). Baseado na progressão geométrica, e após a criação dos logaritmos, Euler 

pesquisou um sistema de afinação que permitiria aos compositores transporem ou tocarem 

qualquer música, em quaisquer dos 12 centros tonais10, sem distorções geradas por 

intervalos correspondentes, que se apresentavam, até então, como assimétricos em 

diferentes escalas. 

 De acordo com Du Sautoy (2007), Euler tentava transformar a teoria musical em 

“parte da matemática e deduzir, de maneira ordenada, a partir de princípios corretos, tudo o 

que poderia se encaixar e tomar a mistura de tons agradável”. Euler acreditava que os 

números primos poderiam estar por trás da beleza de certas combinações de notas. 

 O matemático Euler havia percebido que, na divisão aritmética feita por Pitágoras, 

utilizando o Percurso das Quintas, teríamos que percorrer 12 quintas para obter 7 oitavas 

exatas, obtendo assim todas as doze notas da escala temperada; no entanto, sempre sobrava 

um pequeno resto, chamado de Coma Fatal ou Coma Pitagórica, que corresponde à razão 

entre 12 quintas e 7 oitavas puras – matematicamente: 

 

(3/2)
12

 : 2
7
 = 1,01364326  1 

 

 Observe a figura a seguir: 

 

 

Figura 12: Representação de 7 oitavas correspondentes a 12 quintas. 

Fonte: Garland e Kahn, 1995, p. 61 (adaptada). 

 

                                                 
10

 Os 12 centros tonais correspondem às doze notas da escala temperada. 
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 De acordo com Rodrigues (1999), o matemático Euler e outros matemáticos da 

época, no intuito de conseguir uma simetria das frequências, dividiram a Coma Fatal entre 

as 12 notas da escala temperada: 

 

 

Figura 13: Representação das doze notas da escala temperada num piano 

Fonte: própria 

 

 Observe que o intuito do temperamento era dividir a Coma Fatal entre todas as 

notas da escala temperada. Observe as figuras: 

 

 

Figura 14: Representação da Coma Pitagórica 

Fonte: Camargos (2003) 

  

 Agora observe a figura seguinte, que nos mostra a divisão do resto (coma fatal) 

entre as notas: 
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Figura 15: Divisão da Coma Pitagórica entre as notas da Escala Temperada 

Fonte: Camargos (2003) 

 

Matematicamente, isso foi feito da seguinte forma: 

 

“fo.f.f.f.f.......f = fo.f
12

 = 2.fo” 

 

Após algumas operações algébricas simples, podemos concluir que o fator f deve 

assumir o valor de 2
1/12

. Considerando a nota Dó com frequência 1 como referência, 

obtemos, para as outras notas da gama temperada, os valores: 

 

Dó = 2
0
, Dó# = Réb = 2

1/12
, Ré = 2

2/12
, Ré# = Mib = 2

3/12
, Mi = 2

4/12
, Fá = 2

5/12
, Fá# = 

Solb = 2
6/12

, Sol = 2
7/12

, Sol# = Láb = 2
8/12

, Lá = 2
9/12

, Lá# = Sib =2
10/12

,  Si =2
11/12

, Dó = 

2
12/12

 = 2. 

  

 É possível observar, em outros artigos, distintas atribuições feitas à escala de 

temperamento. Para Ratton (2002), foi Andreas Werkmeister que propôs a Escala 

Temperada, em 1691. Essa escala, ao invés de preservar os intervalos aritméticos até então 

conhecidos (frações de 2/3, 3/4, 4/5, etc.), fora levemente ajustada por Werkmeister que 

“tomou o comprimento inteiro e dividiu-o exponencialmente em doze partes, baseado na 

raiz duodécima de 2”. De acordo com Ratton (2002), essa divisão em doze partes iguais 

fez com que a relação entre qualquer nota e sua vizinha anterior fosse sempre igual à raiz 

duodécima de 2 (aproximadamente 1,0594), obtendo desta forma o temperamento musical, 

que permite a execução de qualquer música em qualquer tonalidade, uma vez que as 

relações entre intervalos iguais são sempre as mesmas, não importa qual o tom que se 

utilize.  
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 Para Du Sautoy (2007), desde que Pitágoras descreveu sobre a primeira relação 

aritmética entre a Matemática e a Música, muitos matemáticos e músicos têm comparado 

as características estéticas e físicas das duas disciplinas. 

 

O compositor barroco francês Jean-Philippe Rameau escreveu, em 1722, 

que, “apesar de toda a experiência que eu possa haver adquirido pela 

música, por estar associado a ela por tanto tempo, devo confessar que foi 

somente com a ajuda da matemática que minhas idéias se tornaram 

claras”. (DU SAUTOY, 2007, p. 87). 

  

 Ainda em Rodrigues (1999), observa-se que essa notável incursão da Matemática 

na Teoria Musical, feita por Euler, influenciou grandes compositores da época (meados do 

séc.XVIII), como J. S. Bach, que, entre os anos de 1722 e 1744, compôs o tão famoso 

Cravo Bem Temperado, uma obra em que o músico executa 12 músicas em 12 tons 

diferentes, tanto no modo maior, quanto no modo menor, escrevendo depois outro volume 

com mais 24 tons, ou seja, Bach, além de um grandioso músico, era também um grande 

pesquisador, pois ele estava estudando os aspectos e possibilidades do novo método 

musical de sua época. 

 Foi nesta época que houve o período de transição da música barroca para a música 

clássica (1600 - 1750). De acordo com Bennett (1986), a palavra “barroco” provavelmente 

seria de origem portuguesa e possui o significado de pérola ou jóia de formato irregular. 

Inicialmente a palavra barroco “era usada para designar o estilo da arquitetura e da arte do 

século XVII, caracterizado pelo emprego excessivo de ornamentos”. Devido às mudanças 

ocorridas no estilo musical da época, o termo passou também a ser “empregado pelos 

músicos para indicar o período da história da música que vai do aparecimento da ópera e 

do oratório, até a morte de J.S. Bach” (BENNETT, 1986, p. 35). 

 Antes deste novo sistema que estava surgindo, conhecido como Temperamento 

Musical, as composições empregavam um sistema especial de escalas, às quais se dá o 

nome de modos. Podemos tocar um modo no piano, basta começar uma escala por uma 

nota branca, digamos o ré, e subir nota por nota, tocando somente nas teclas brancas. Se 

fizermos a mesma coisa começando por outra nota, observaremos que os modos nunca têm 

a mesma sequência de tons e semitons. “O modo em que a melodia está escrita é 

identificado pela sua final, isto é, pela nota em que ela começa e termina, ou então pelo 

âmbito da melodia, dado por suas notas mais alta e mais baixa” (BENNETT, 1986, p. 13). 

 De acordo com Bennett (1986), foi então, durante o século XVII, que o sistema de 

modos acabou por ruir de vez. Os compositores da época se acostumaram a sustenizar e 
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bemolizar as notas. Havia novas possibilidades para utilizar arranjos musicais jamais 

utilizados até então, daí, “resultando a perda de identidade dos modos, que, por fim, 

ficaram reduzidos a apenas dois: o jônio e o eólio”. Nesse período, começa a se 

desenvolver o sistema tonal maior-menor, sobre o qual a harmonia iria basear-se nos dois 

séculos seguintes. 

 Uma outra consequência da mudança deste período tonal foi a substituição das 

violas pela família do violino. De acordo com Bennett (1986), com isso, a orquestra foi 

gradualmente se transformando, com as cordas constituindo uma seção de peso em sua 

organização; contudo, todas essas experiências e modificações prepararam o terreno para 

os dois gigantes do barroco tardio: Bach e Händel. 

 No entanto, observamos que a busca por essa beleza Matemática pode ter gerado a 

tão procurada harmonia musical, obtida pelo matemático Euler, que chamamos de 

Temperamento Musical, pois, na escala pitagórica, a desigualdade entre as oitavas formava 

uma escala que poderia ser representada por uma espiral, ou seja, cada novo conjunto de 

notas se apresentava diferentes dos primeiros. Com o processo do Temperamento, essa 

sutil diferença entre a primeira nota e sua oitava desapareceu, formando então uma Escala 

Temperada, que alterava sutilmente todas as notas, criando sons não naturais de acordo 

com Rodrigues (1999), isso gerava uma escala circular, em que o fim de uma oitava 

coincide com o início da outra. Observe a figura: 

 

 

      Figura 16: Espiral formada pelo percurso das quintas e escala circular do Temperamento. 

      Fonte: Rodrigues (1999) 

  

 Apesar da escala temperada não possuir mais os intervalos considerados como 

acusticamente perfeitos e que envolviam as gamas pitagóricas e de Zarlino, 3/2, 4/3, etc., 
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segundo Ratton (2002), os novos intervalos correspondentes apresentam erros muito 

pequenos, praticamente imperceptíveis para o ouvido humano. 

 Para Du Sautoy (2007), além da busca pelo Temperamento Musical, “tanto a 

matemática como a música possuem uma linguagem técnica de símbolos que nos permite 

articular os padrões que criamos ou descobrimos”. Podemos observar, a partir destas e de 

outras analogias, feitas por matemáticos, às relações existentes entre Matemática e Música, 

que a Música representa muito mais que as mínimas e colcheias numa simples pauta 

musical. A Música é capaz de expressar sentimentos, assim como a inspiração, ao se 

compor uma melodia, poderia ser comparada à inspiração, por um matemático, ao 

descobrir uma prova rigorosa para determinada conjectura; da mesma forma, “os símbolos 

matemáticos ganham vida quando a matemática é tocada na mente”. 

 Como demonstrado por Pitágoras e modificado, mais de dois mil anos depois, por 

um dos gênios da Matemática, Euler, a Música e a Matemática não se sobrepõem apenas 

no plano estético. De acordo com Du Sautoy (2007), a “própria física da música tem em 

seu âmago uma base matemática”.  

 

Se soprarmos a boca de uma garrafa, ouviremos uma nota. Se soprarmos 

com mais força, e com alguma técnica, poderemos ouvir notas mais 

agudas - os harmônicos superiores, ou sobretons. Quando um músico toca 

uma nota em seu instrumento, está produzindo uma infinidade de 

harmônicos adicionais, da mesma forma que quando sopramos a boca da 

garrafa. Esses harmônicos extras ajudam a fornecer a cada instrumento 

seu som distintivo. As características físicas dos instrumentos fazem com 

que ouçamos diferentes combinações de harmônicos. Além da nota 

fundamental, a clarineta toca somente os harmônicos produzidos por 

frações ímpares: 1/3, 1/5, 1/7, ... A corda de um violino, por outro lado, 

vibra de modo a criar todos os harmônicos que Pitágoras produziu com 

sua urna - que correspondem as frações 1/2, 1/3 e 1/4, ... (DU SAUTOY, 

2007, p. 88). 

 

  

 Supostamente, foi a partir destes harmônicos extras existentes no som que surgiram 

outras pesquisas envolvendo relações entre Matemática e Música; de acordo com Wisnik 

(1989), “a onda sonora é complexa e se compõe de frequências que se superpõem e se 

interferem”. Os feixes de onda mais densos ou mais fragmentados, mais concentrados no 

grave ou no agudo, são, em suma, os componentes da complexidade sonora produzida pelo 

objeto que o gerou e que dão ao som aquela singularidade colorística e característica a que 

chamamos timbre. 
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 Para Bleicher e outros autores (2002), no decorrer do século XX, o 

desenvolvimento da Física tornou-se crucial para a construção de novos instrumentos 

musicais, como a guitarra elétrica, teclados eletrônicos e os sintetizadores; dessa forma, 

novas formas de timbres e novas maneiras de imitar o som dos instrumentos já conhecidos 

propiciaram inúmeras formas de composições e arranjos musicais. Além disso, com o 

advento da computação, foi possível o desenvolvimento das pesquisas em algoritmos e 

suas diversas aplicações para a Música, citando-se a emulação da criatividade em 

improvisação, usando da inteligência artificial e a análise de espectros sonoros por funções 

iterativas. 

 Um dos centros de pesquisa direcionados à composição musical por meio de 

algoritmos matemático-computacionais é o Núcleo Interdisciplinar de Comunicação 

Sonora da Unicamp (NICS). De acordo com Paschoal (2002), uma das ferramentas 

utilizadas para composição musical neste núcleo é o Vox Populi, “um programa de 

computador que é uma ferramenta para composição musical interativa e usa a modelagem 

de algoritmos genéticos”.  

 

Algoritmos genéticos são processos de escolha automatizada de objetos, 

que podem ser qualquer coisa, mas no caso do Vox Populi, são acordes 

de notas musicais usando protocolo MIDI (Interface Digital para 

Instrumentos Musicais). Neste programa o cálculo da probabilidade de 

cada geração (conjunto de acordes) obedece a certas regras formais (o 

modelo matemático subjacente). O Vox Populi utiliza regras formais para 

a obtenção de resultados numéricos que são transformados em sons 

(PASCHOAL, 2002). 

 

 Ainda em Paschoal (2002), atualmente, nesse estágio de desenvolvimento da 

música computacional, os modelos matemáticos são fundamentais para a composição e 

ordenação de sons digitais. A Modelagem Matemática, numa perspectiva da Matemática 

Aplicada, fornece várias estruturas que podem ser utilizadas para organizar os materiais 

sonoros e criar novos sons para a composição ou arranjo musical. Como podemos 

descrever fenômenos físicos por fórmulas matemáticas e por modelos da física, também 

uma partitura musical poderia ser composta por meio dos inúmeros modelos formais da 

Matemática obviamente, poderia ser algo mecânico e sem inspiração, porém, como por trás 

dos modelos matemáticos existe um ser humano que os manipula, por que não poderíamos 

criar músicas de alto cunho emocional com o uso dos computadores? 
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2.3.5. A Série Harmônica e a Teoria de Fourier 

 

 Graças às diferentes oscilações harmônicas que podemos obter, uma nota de mesma 

altura, produzida por uma viola, um clarinete ou um xilofone, soa completamente 

diferente, graças à combinação de comprimentos de ondas (números de harmônicos) que 

são ressoadas pelo corpo de cada instrumento. Essa ressonância produz “um feixe de 

frequências mais rápidas e agudas, que não ouvimos como altura isolada, mas como um 

corpo timbrístico, muitas vezes caracterizado como a cor do som” (Wisnik, 1989, p. 24).  

 Observa-se, em Wisnik (1989), que esse feixe frequencial, embutido no som, pode 

ser subdividido nos sons da chamada série harmônica. “A série harmônica é a única 

“escala” natural, inerente à própria ordem do fenômeno acústico”. Todas as outras são 

construções culturais, combinações de melodias fabricadas pelos homens, dialogando, de 

alguma forma, com a série harmônica; no entanto, cada um com uma característica própria, 

que podemos distinguir e matematizar facilmente através de escalas. 

 Em Du Sautoy (2007), observa-se que “o som da vibração de uma corda de violino 

é a soma infinita da nota fundamental e de todos os harmônicos possíveis”, isso intrigou os 

matemáticos dos séculos XVIII e XIX, que passaram a analisar tal soma; a soma infinita 1 

+ 1/2 + 1/3 + 1/4 + ... ficou conhecida como a série harmônica. Essa soma é também a 

resposta que Euler obteve ao inserir o número x = 1 na função zeta: 

...
1

...
3

1

2

1

1

1
)( 

xxxx n
x (DU SAUTOY, 2007, p. 86). 

 Várias foram as analogias, experiências e descobertas envolvendo relações entre 

Matemática e Música. Em Abdounur (1999), podemos observar que Pitágoras, ao utilizar o 

seu monocórdio, desvendou a harmonia musical escondida em uma sequência de frações, 

denominada pelos pitagóricos de Harmonia das Esferas. O francês Marin Mersenne 

levantou questões cruciais como a paradoxilidade de uma nota vibrar em conjunto com 

várias frequências, que seriam os harmônicos. No entanto, Mersenne e Euler, considerados 

por Du Sautoy (2007) como mestres dos primos, foram responsáveis pela teoria 

matemática dos harmônicos. Contudo, nenhum deles fazia idéia de que existiam conexões 

diretas entre a música e os primos. De acordo com Du Sautoy (2007), a música dos primos 

só poderia ser escutada com os ouvidos matemáticos do século XIX, e isso fora feito pelo 

matemático Riemann, e em seguida por Joseph Fourier. 
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Para pesquisadores e professores que queiram adentrar a projetos que envolvam 

Trigonometria, Séries ou Sequências, sugerimos a leitura da obra Du Sautoy (2007), sobre 

o mundo imaginário que o matemático Riemann havia revelado por meio de ondas simples 

que, juntas, “podiam reproduzir as sutis harmonias dos primos” e sobre as teorias de 

Fourier que analisa como poderiam ser produzidos ou representados sons mais 

complicados, por meio de combinações de ondas senóides puras. 

Um exemplo: Se um instrumento, como um violão, tocar a mesma nota que um 

diapasão, o som é muito diferente, como sabemos, isso é devido ao timbre e à quantidade 

de harmônicos que vibrarão juntos à nota. Para Du Sautoy (2007), podemos considerar os 

harmônicos como notas adicionais, que correspondem a frações simples do comprimento 

da corda. Os gráficos de todas essas notas adicionais, separadamente, também são ondas 

senóides, porém de frequências mais elevadas; no entanto, a combinação de todas essas 

notas puras, dominadas pela nota fundamental, mais grave, é o que cria o som de um 

instrumento que, de acordo com Wisnik (1989, p. 222), seu gráfico pode se assemelhar aos 

dentes de uma serra, como também pode ser retangular ou triangular. 

 

Por que o som de uma clarineta é tão caracteristicamente diferente do de 

um violino que toque a mesma nota? O gráfico da onda sonora criada 

pela clarineta se parece a uma função de onda quadrada, [...] ao invés do 

gráfico espiculado do violino. Essa diferença ocorre porque a clarineta é 

aberta em uma das extremidades, enquanto a corda do violino é fixa nas 

duas pontas. Assim, os harmônicos produzidos pela clarineta são distintos 

dos do violino, portanto o gráfico que representa seu som é formado por 

ondas senóides que oscilam em frequências diferentes (DU SAUTOY, 

2007, p. 106). 

  

 Observe os gráficos de uma mesma nota dó (261 hz) emitida por dois instrumentos 

diferentes, o primeiro por uma flauta e o segundo por um violino: 
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Figura 17: Gráfico da nota dó (261 hz) produzida por uma flauta 

Fonte: <http://digitalmedia.wfu.edu/project/nsf-due-0340969/interactive/timbre/> 

Acesso em 29 dez. 08 

 

 

 

Figura 18: Gráfico da nota dó (261 hz) produzida por um violino 

Fonte: <http://digitalmedia.wfu.edu/project/nsf-due-0340969/interactive/timbre/> 

Acesso em 29 dez. 08 

 

 Todas estas diferenças, que podem aparecer nos gráficos plotados por qualquer tipo 

de instrumentos, são devidas aos timbres. De acordo com Bennett (1986), cada instrumento 

tem uma qualidade de som que lhe é característica, aquilo que podemos chamar de a “cor 

do seu som”, que o distingue de um outro instrumento; essa diferença no som dos 

instrumentos é o que chamamos de timbre. Como citado anteriormente, o que caracteriza 

um timbre de um instrumento é a quantidade de harmônicos que acompanham a nota 

fundamental. 

 Contudo, ao analisar a fundo diversos tipos de sons, Fourier percebeu que, até 

mesmo o mais complicado dos gráficos, podia ser desmembrado em ondas senóides 

simples da nota fundamental e dos harmônicos de cada um dos instrumentos. No entanto, 
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como todas as ondas sonoras puras poderiam ser reproduzidas por um diapasão, Fourier 

provou que, se tocássemos uma enorme quantidade de diapasões simultaneamente, 

poderíamos criar o som de inúmeros instrumentos; logo, poderíamos obter o som de uma 

orquestra inteira. De acordo com Du Sautoy (2007), esse princípio matemático é utilizado 

na codificação do som em um CD; o CD instrui as vibrações nos alto-falantes, de forma 

que estes criem todas as ondas senóides que constituem o som da música. 

 Obviamente, aqueles que desejam adentrar à pesquisa sobre relações matemático-

musicais, encontrarão inúmeras aplicações ou situações em que a Matemática aparece 

implícita na Música, seja em obras musicais de grandes gênios como Bach e Mozart, nos 

sons emitidos por instrumentos, na confecção de instrumentos, logo, como pretendemos 

trabalhar com alunos do ensino médio, utilizaremos figuras (e seus respectivos valores) da 

escrita musical e o Temperamento Musical como base de nossas atividades. Contudo, 

ressaltamos que é um campo vasto e estimulador à pesquisa e, seria inviável tratar das 

inúmeras relações matemático-musicais já catalogadas em apenas uma dissertação de 

Mestrado. 
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Capítulo 3 

 

A REDE DE SIGNIFICADOS E O PENSAMENTO ANALÓGICO 

 

3.1. A questão do conhecimento como uma rede de significados   

 

Mediante a aplicação de atividades de Modelagem Matemática em sala de aula ou 

em oficinas, em diversas ocasiões nos deparamos com conjecturas e hipóteses levantadas 

pelos sujeitos da pesquisa que incitam “analogias” com conhecimentos prévios ou ligadas 

ao cotidiano, provavelmente advindos da “Rede de significados”, conforme destacam 

alguns autores como Machado e Abdounur. Contudo, achamos necessário abordar nesse 

capítulo teórico um estudo sobre Analogias e Redes de Significados, para que, em meio à 

análise dos dados possamos recorrer a tais teorias. 

 Há algum tempo, muitos estudiosos do Empirismo consideravam a mente humana 

como uma tabula rasa. Segundo Machado (2002), para estes estudiosos o conhecimento 

seria como um bem acumulativo, passível de ser adquirido por informações que 

preencheriam um reservatório previamente existente em cada ser humano. Obviamente, 

algumas informações que obtemos são assimiladas pela nossa estrutura cognitiva, no 

entanto, o prestígio dessa sistematização de “conhecimento como acúmulo de 

informações” ou “aquisição de conhecimento” é cada vez menor e poucos a defenderiam 

num sentido restrito, pois seriam indiciárias da ideia do conhecimento como algo que se 

adquire ou de que se toma posse. 

 Para Lévy (1993) e Abdounur (1999), estaríamos adentrando uma perspectiva do 

conhecimento como uma rede de significados, um tecido onde todos os elementos 

encontram-se conectados a partir de múltiplas associações um com outro, o que facilitaria a 

busca de sentido ou significado para um determinado objeto. Baseado em exemplos dados 

por Lévy (1993), imaginemos algo como, por exemplo, uma “maçã”. Simplesmente ao 

pensarmos no objeto maçã, isso ativa em nossas mentes conceitos, imagens, odores, 

sabores, lembranças, etc, e vem à tona uma imagem basicamente esférica e vermelha, 

demonstrativa do que seria o objeto. Podemos relembrar diferentes sabores, de uma maçã 

mais azeda ou doce, de uma maçã do amor, tão comum nas festas escolares. Isso nos 

remete ao que Lévy (1993) denomina campo associativo (semântico) de um objeto, que 

compreenderia a existência de uma “rede” de associações por semelhança ou por 
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características comuns associativas, determinadas pela forma das palavras, por seu sentido, 

ou por ambos. 

 Para Abdounur (1999), esse campo é por definição aberto, logo, algumas das 

associações entre os elementos desse campo estão condenadas a serem subjetivas, embora 

as mais centrais, geralmente, sejam as mesmas para a maioria dos locutores. Por exemplo, 

quando Lévy (1993) relata sobre as macieiras, isso para algumas pessoas pode estar fora de 

seu campo conceitual – se esta nunca tiver visto uma macieira – no entanto, a característica 

da maçã ser quase esférica e geralmente de cor vermelha é uma associação central e não 

tão subjetiva como os tipos de odores e gostos das diversas maçãs. 

 Observa-se em Luria (1987 apud Abdounur 1999, p. 103) que os campos 

semânticos, compreenderiam “redes de associações através das quais o significado de uma 

palavra é construído, convertendo-se cada palavra em elo ou nó central de toda uma rede 

de imagens por ela evocadas e de palavras conotativamente ligadas a ela”. 

 Mas, o que seriam essas redes de associações ou de significados? Até agora, foi 

relatado um pouco sobre o que seriam os campos associativos de um objeto; definir-se-á 

agora o conceito redes de significado: 

 

Machado (1995), discorrendo a respeito da construção de significados, 

lembra que compreender é apreender o significado; apreender o 

significado de um objeto ou de um acontecimento é vê-lo em suas 

relações com outros objetos ou acontecimentos; os significados 

constituem feixes de relações; as relações entretecem-se, articulam-se em 

teias, em redes, constituídas social e individualmente e em permanente 

estado de atualização; tanto em âmbito social como individual, a idéia de 

conhecer assemelha-se a de enredar. A rede de significados constitui um 

espaço de representações, uma teia de significações desprovida de 

hierarquia entre seus nós que desterritorializam-se num processo de 

reconfiguração contínua. (MACHADO, 1995 apud ABDOUNUR, 1999, 

p. 103). 

 

 Segundo Machado (2002), houve um tempo em que a discussão principal para a 

ideia do que seria conhecimento abordava o termo “construção”; atualmente, ainda que em 

sentidos distintos, quase todos os teóricos compreendem que o conhecimento seja algo que 

se constrói, ou seja, provavelmente quase não exista mais “não-construtivistas”. No 

entanto, aquele que toma o construtivismo como base de pesquisa ou estudo, deve manter 

uma análise mais cuidadosa das diversas faces tomadas pela teoria. Para Machado (2002, 

p. 31, grifo nosso) “a Ciência encontra-se no limiar de uma fundamental transformação 



 66 

paradigmática, onde a própria ideia de construção deveria ceder lugar a uma outra noção, 

desprovida de hierarquias, que seria a ideia de rede”. 

 É a partir dessa ideia de “rede” que, segundo Machado (2002), as atenções estão se 

direcionando. O campo semântico da concepção do conhecimento deve ser explorado e 

tratado como uma “rede de significados”, caracterizada por um espaço de representações, 

por teias de relações, cuja construção se inicia com o primeiro contato que uma criança tem 

com seus familiares e que continua em suas relações sócio-educacionais, agregando, 

possivelmente, cada vez mais laços a essa rede de significados que constituirá uma base 

para novos conhecimentos. 

 Assim, o ser humano aproveita suas experiências e conhecimentos passados para 

construir novas concepções e conhecimentos. Nosso modelo atual de redes de significados 

não permanece estacionário, evolui e se desenvolve a cada dia, mediante novas 

experiências e estímulos recebidos do meio em que interagimos. O ambiente social em que 

o sujeito se encontra desempenha papel fundamental para o desenvolvimento da 

capacidade de aprender. Além desse ambiente sócio-histórico e cultural, encontramos, em 

Skovsmose (2000), relatos sobre diferentes “ambientes de aprendizagem” que se podem 

criar numa sala de aula, relacionados ou não a uma semirrealidade e que provavelmente 

poder-se-á relacionar às redes de significados do indivíduo. 

 Segundo Lévy (1993), após vários resultados de um número expressivo de 

experiências realizadas pela Psicologia Cognitiva, vários cientistas, entre os quais Philip 

Johnson-Laird, “criaram a hipótese de que o raciocínio humano cotidiano tem muito pouca 

relação com a aplicação de regras da lógica formal”. Contudo, consideram mais plausível 

que os indivíduos desenvolvam “modelos mentais” de situações ou objetos sobre os quais 

deveriam raciocinar, explorando diferentes possibilidades dentro de construções 

imaginárias possibilitadas pelo seu raciocínio, fazendo inferência a sua rede de 

significados. 

 Outra corrente que passou a analisar essas relações entre o conhecimento, a partir 

de relações com a estrutura cognitiva, foi a Corrente Conexionista. Lévy (1993) relata que 

os pesquisadores dessa corrente se baseiam, na maioria das vezes, no funcionamento do 

sistema nervoso. Segundo eles, os sistemas cognitivos são como redes que possuem um 

grande número de teias ligadas entre si e por unidades afins que podem atingir diversos 

“estados de excitação”. Essas unidades mudam de estado de acordo com os estados das 

unidades às quais estão conectadas e, com isso, todas as associações e/ou transformações 

nessas redes têm causas locais e os efeitos se propagam pelas proximidades. Observa-se 
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então que, para essa corrente, o acesso à estrutura cognitiva do sujeito não seria mediante o 

simples raciocínio, mas através de estímulos à sua rede de conhecimentos e mediante a 

percepção, relação e associações entre unidades afins. Observemos: 

 

- Em um instante t, uma rede se encontra em determinada situação de 

equilíbrio; 

- No instante seguinte, as extremidades da rede, em contato com o mundo 

exterior (os captadores), mudam de estado; 

- As mudanças no estado dos captadores geram, por propagação, 

mudanças de estado em outras unidades da rede; 

- As unidades continuam a modificar os estados umas das outras, até que 

a rede atinja uma nova situação de equilíbrio. Este estado de equilíbrio 

global funciona como uma “representação” dos eventos exteriores ao 

sistema que ocasionaram a modificação do estado dos captadores. A 

percepção é o conjunto do processo de desestabilização e de re-

estabilização da rede (LÉVY, 1993, p. 156). 
  

 É possível observar que esse processo, chamado de desestabilização e re-

estabilização, citado pelos conexionistas, nos remete à Teoria Piagetiana, obviamente, pelo 

fato da corrente conexionista ter começado a se desenvolver mediante testes realizados 

pela Psicologia Cognitiva, como fora relatado anteriormente. Para Machado (2002), Lévy 

(1993) busca uma revisão nos atos cognitivos, no que se refere às relações entre o sujeito e 

o objeto. Apesar de em alguns momentos parecer corroborar com aspectos piagetianos, em 

seu discurso, Lévy (1993) incita à revisão das relações (sujeito-objeto) plenamente 

equacionadas no âmbito do referencial piagetiano, em que parece se estabelecer que  

 

a construção do conhecimento não ocorreria de modo endógeno, a partir 

do interior do sujeito cognoscente, nem de modo exógeno, a partir dos 

objetos do conhecimento, mas sim na interação entre o sujeito e o objeto; 

a coordenação das ações exercidas sobre os objetos seria o motor das 

construções cognitivas (MACHADO, 2002, p. 84). 

 

 Ainda em Lévy (1993), observa-se que, para os conexionistas, cada nova percepção 

deixaria novos vestígios em sua rede, particularmente, as conexões que seriam mais 

frequentemente percorridas pelo processo de desestabilização/estabilização seriam 

reforçadas. Logo, a percepção, a aprendizagem e a memorização não apresentariam 

diferenças essenciais, mas sim “uma única função psíquica que poderíamos chamar, por 

exemplo, de experiência”, mantendo toda a ambiguidade da palavra. A criação de 

“modelos mentais” para associar objetos, ou simular algum acontecimento, à rede de 

significados interior ao sujeito compreenderia a ativação de uma “pseudopercepção” a 
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partir de estímulos, gerados pelas teias componentes, à rede. “Esta simulação utilizaria, 

evidentemente, os vestígios mnésicos deixados pelas experiências anteriores (a memória de 

longo prazo)” (LÉVY, 1993, p. 156). 

 Para Machado (2002), em contraposição ao paradigma cartesiano, no qual os 

saberes deveriam ser construídos linear e paulatinamente, ordenados de forma hierárquica, 

conduzindo do mais simples ao mais complexo, pensar o conhecimento como uma rede de 

significados exige uma atenção essencial para certas características fundamentais de tal 

rede, onde, a partir de relações e propriedades de múltipla natureza, os nós ou significados 

são construídos, concebendo características heterogêneas. Obviamente, as interconexões 

entre esses nós ou mesmo toda a rede, permanecem em constante modificação, pois, a cada 

novo conhecimento, novas possibilidades de interconexões poderão ser feitas, não se 

concentrando num único centro de interesse, mas apresentando, a cada instante, centros de 

interesses e competências diversos. 

 Um indivíduo que busca a construção de algum conhecimento, ou o 

desenvolvimento de alguma competência, pode relacionar às suas experiências situações 

que favoreçam a construção de significados em sua estrutura cognitiva. Segundo Abdounur 

(1999), isso pode ocorrer pela diversidade de experiências ligadas a uma determinada 

situação, o que favoreceria a construção de significados por meio de interconexões 

heterogêneas, por exemplo: 

 

[...] uma pessoa que tem dificuldade de enfrentar mudanças ou se sente 

mal em situações instáveis e que revela, em parte esta tendência no 

âmbito musical, ao ouvir música atonal, onde a efemeridade e 

instabilidade são contínuas, pode descobrir um canal para começar a 

vencer esta dificuldade, em campo corporal-cinestésico, exercitando 

mudanças rápidas e incertas, necessárias na prática de uma luta, como por 

exemplo, o Aikido. Para favorecer estas descobertas, considero de 

essencial relevância manter a prática constante e cotidiana de atividades 

que exijam utilização das diversas competências. Desta forma, o 

desenvolvimento da multinteligência aumenta o referencial de 

experiências que, acompanhado do pensamento analógico, pode ampliar 

significativamente a capacidade de levantar dúvidas e resolver problemas 

em diversas áreas (ABDOUNUR, 1999, p. 108). 

 

 Aqui, Abdounur (1999), além de relatar sobre a possibilidade de se acessar a 

estrutura cognitiva de um sujeito de forma heterogênea, invoca a teoria de Gardner sobre 

as “Inteligências Múltiplas” e sugere um exemplo de como uma pessoa poderia vencer um 
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problema “Intrapessoal”, a partir da utilização de recursos que envolvam a inteligência 

“corporal-cinestésica”. 

 

3.2. Buscando conexões com a Teoria das Inteligências de Gardner 

 

 Como o objetivo deste trabalho é dissertar sobre aspectos relacionados às relações 

entre Matemática e Música, Redes de Significados e Pensamento Analógico, não nos 

aprofundaremos na Teoria de Gardner, apenas trataremos um pouco sobre cada tipo de 

inteligência, segundo Gardner (1994 e 1995) e Machado (2002), pois acreditamos que 

essas podem auxiliar-se mutuamente na construção de novos significados.  

 São sete tipos básicos de inteligência considerados por Gardner (1994 e 1995): a 

inteligência lógico-matemática, a linguística, a espacial, a musical, a interpessoal, a 

intrapessoal e a corporal-cinestésica. 

 A inteligência lógico-matemática tem sido regularmente estudada por psicólogos e 

epistemólogos, como Piaget.  Está associada à competência em desenvolver raciocínios 

dedutivos, em vislumbrar soluções para problemas, em lidar com números, ou outros 

objetos matemáticos, envolvendo cálculos, transformações, testes de QI, etc. Machado 

(2002) considera que “em seu estereótipo mais frequente, o pensamento científico 

encontra-se fortemente associado à dimensão lógico-matemática da inteligência”. 

 A inteligência linguística também é tradicionalmente lembrada pela psicologia. 

Compreende uma capacidade de expor verbalmente ou literalmente sentimentos com alta 

qualidade verbal. Ela se expressa de modo característico no orador, no poeta, no escritor, 

em todos os que lidam facilmente com as palavras de maneira expressiva e sentimental. 

 A inteligência espacial está diretamente ligada à capacidade de se formar modelos 

mentais de um ambiente qualquer e geralmente se encontra associada às atividades do 

engenheiro, do arquiteto ou do navegador, revelando-se em uma competência especial na 

percepção, administração e manipulação de modelos mentais do espaço, seja na elaboração 

ou na utilização de mapas, plantas, maquetes, etc. 

 A inteligência musical representa uma competência muitas vezes considerada como 

um dom e esse tipo de inteligência geralmente se revela na infância, quando as crianças 

demonstram aptidões em cantar ou tocar algum instrumento. Gardner (1994), em alguns 

momentos, chega a afirmar que esta inteligência não estaria necessariamente associada a 

nenhuma das outras dimensões citadas; no entanto, o próprio autor chega a identificar 

algumas relações entre a inteligência musical e a lógico-matemática: 
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No que tange à apreciação de estruturas musicais básicas e como elas 

podem ser repetidas, transformadas, embutidas ou permutadas entre si, 

encontra-se pensamento matemático em uma escala um tanto mais 

elevada. Os paralelos impressionaram pelo menos alguns músicos. 

Stravinsky comenta: [A forma musical] encontra-se sem dúvida muito 

mais próxima da matemática do que da literatura... certamente algo como 

pensamento matemático e relações matemáticas... A forma musical é 

matemática porque ela é ideal e a forma é sempre ideal... embora ela 

possa ser matemática, o compositor não deve buscar fórmulas 

matemáticas. Uma sensibilidade para padrões e regularidades 

matemáticos caracterizou muitos compositores, desde Bach até 

Schumann, que deram vazão a este interesse às vezes abertamente, às 

vezes através de um tipo de exploração jocosa de possibilidades. (Mozart 

até mesmo compôs música de acordo com o rolar de dados) (GARDNER, 

1994, p. 98). 

 

 A inteligência interpessoal seria revelada como uma capacidade especial em 

relacionar-se bem com os outros, em compreender as pessoas, perceber seus humores, suas 

intenções, ter capacidade de trabalhar em equipe, capacidade de liderar, conseguir analisar 

questões coletivas de diferentes pontos de vista. Geralmente, é uma capacidade inerente 

aos líderes, políticos, professores, terapeutas, líderes religiosos bem sucedidos e, como 

colocado por Machado (2002), deveria ser preponderante aos pais. 

 No caso da inteligência intrapessoal, seria uma característica individual, uma 

capacidade de administrar seus próprios sentimentos. De acordo com Machado (2002), 

pessoas autistas são exemplos prototípicos de indivíduos com a inteligência intrapessoal 

prejudicada. 

 A inteligência corporal-cinestésica é uma capacidade de resolver problemas ou 

elaborar movimentos utilizando o corpo inteiro ou parte dele. Manifesta-se tipicamente em 

atletas ou artistas, que elaboram movimentos excepcionais que, na maior parte das vezes, 

não conseguem explicá-los verbalmente. Apesar dos treinamentos existentes, muitos não 

conseguem desenvolver tal competência, pois os limites alcançados diferem para cada 

indivíduo. 

 Para Gardner (1995, p. 22, grifo do autor) “como um sistema computacional com 

base neural, cada inteligência é ativada ou desencadeada por certos tipos de informação 

interna ou externamente apresentados”. Isso nos remete novamente à ideia de 

conhecimento como uma rede de significados, em que as teias são estimuladas por fatores 

externos, que poderiam ser objetos ou teorias que se associam a fatores internos, que 

seriam os nós que ligam as redes de conhecimento, o que ativaria ou desencadearia o 
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estímulo à inteligência (rede de significados), numa perspectiva de construir um novo 

conhecimento. 

 Gardner (1995) dá um exemplo associado à inteligência musical. Segundo ele, um 

dos núcleos dessa competência é “a sensibilidade para determinar relações”: quando algum 

fator externo evoca essa inteligência (rede de significados), o seu detentor provavelmente 

poderia começar a analisar relações musicais numa determinada peça e a comparar com 

outras; no entanto, o que dizer então das relações entre Matemática e Música? Se a 

inteligência musical possui tal atributo, por que então não seria fácil para um músico 

perceber e entender tais relações ou até mesmo aprender facilmente Matemática? 

 Para Machado (1995), como referido por Abdounur (1999), o conceito de 

inteligência apresentaria um campo semântico mais amplo do que fora relatado por 

Gardner. Inicialmente, a simples expressão “inteligente” poderia assumir diferentes 

significados, conforme a concepção a qual é interpretada. 

 

Uma possível concepção assume que ser inteligente é possuir grande 

capacidade e condição numa área extremamente específica. 

Desenvolvendo certa direcionalidade, uma pessoa em tal situação poderá 

comprometer sua capacidade de estabelecer analogias, tendendo a lidar 

com espectros estreitos. Por exemplo, pode-se desenvolver uma 

habilidade técnica fantástica na organização de muitos tipos de problemas 

de matemática, mas ser incapaz de organizar uma casa, talvez por realizar 

ambas atividades sem um princípio comum subjacente propiciador de 

analogias (ABDOUNUR, 1999, p. 108). 

 

 No entanto, Abdounur (1999) acredita que é possível desenvolver outras formas de 

inteligência sem direcioná-las estritamente conforme poderia ser interpretado em Gardner. 

Para ele, o desenvolvimento de habilidades técnicas ou competências pode significar um 

fator determinante no desenvolvimento de outras faces de uma rede de significados, 

construindo novos conhecimentos.  

Um exemplo dado por ele é o de um aluno que sente dificuldade em visualizar 

globalmente a geometria, mas possui maior facilidade em música. Talvez seja possível, por 

intermédio dele, confirmar que a realização de exercícios de coordenação motora em 

música possa favorecer a capacidade de visualização geométrica, associando música / 

espaço / geometria. 

 Observa-se, ainda, que as múltiplas inteligências apresentam-se como possíveis 

contribuintes para a natureza heterogênea das ligações da rede de significados; cada 
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competência do indivíduo possui particularmente uma estrutura e uma dinâmica que 

poderiam ser tratadas como componentes de uma personalidade cognitiva / afetiva. 

 Essas competências interagem entre si construindo identidades / significados para 

objetos exteriores ou interiores mediante teias correspondentes às aptidões que se 

conectam mediante analogias entre contribuições de cada competência e a personalidade 

cognitivo-afetiva do sujeito.  

Como se observa em Biembengut e Hein (2003), esta capacidade de estabelecer 

modelos representativos de fenômenos naturais ou do meio social é inerente ao ser 

humano, estaria ligada à suas competências e aptidões.  

Essa procura em estabelecer modelos ou significados para determinados objetos, 

mediante analogias sobrepostas à rede de significados do sujeito, parece estar próxima ao 

que Abdounur se refere como “pensamento analógico”. 

Passemos então a definir um pouco melhor algumas noções que dão suporte para 

tal pensamento. 

 

3.3. As analogias e o pensamento analógico  

 

 De acordo com Abdounur (1999) o termo “analogia” originou-se do grego 

“provindo da preposição ana – segundo - com o substantivo logos - razão ou proporção -

que reunidos significam, em grego, segundo proporção ou segundo relação”; com isso, 

percebe-se que a palavra analogia parece representar, num primeiro momento, relação / 

proporção entre dois ou mais termos. 

 Relatando ainda sobre o termo analogia e procurando sistematizar o que seria 

pensamento analógico, Abdounur (1999) menciona que: 

 

[...] a primeira alusão ao termo analogia encontra-se num texto de 

Hiprócrates de Quios sobre o problema da duplicação do cubo (Fallas, 

1992, p. 296 apud Abdounur, 1999). Ainda que seja difícil assumir esta 

como única possibilidade, pode-se conjecturar que o termo decorre do 

pitagorismo, sendo utilizado inicialmente na matemática deste 

movimento. Sob um ponto de vista matemático, o pensamento analógico 

consiste, segundo uma concepção pitagórica, na identidade de relações ou 

proporções entre distintas coisas. Para tais pensadores, o estabelecimento 

de analogias proporcionalmente supõe certo rigor matemático e medida 

exata dos campos conectados, procedimento próprio do pitagorismo - os 

únicos que se preocuparam em fazer medidas proporcionais entre as 

coisas (ABDOUNUR, 1999, p. 112-113). 
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 Abdounur (1999) ainda destaca que os pitagóricos contribuíram de maneira 

significativa para o desenvolvimento do pensamento analógico de caráter matemático. 

Segundo ele, a partir desta forma de comparação matemático-analógica, foi possível aos 

estudiosos da época aplicar e transferir a Matemática para as demais ciências pré-

socráticas. Dentre os pensadores que surgiram na época do pitagorismo (século V a.C.), 

Filolaus e Alcmeon foram alguns dos que utilizavam analogias para apresentar sua 

concepção divina da alma humana, por meio da comparação de seus atributos com aqueles 

pertinentes aos deuses imortais.  

 Franco Júnior (2008), ao relatar sobre o pensamento analógico medieval, afirma 

que, no decorrer da Idade Média, tanto os platônicos quanto os aristotélicos recorriam aos 

recursos da “analogia”, reconhecida como um dos procedimentos mais frequentes de 

conhecimento, linguagem e argumentação. 

 Para Franco Júnior (2008) analogia, em sua definição (ana – por meio de, legein - 

assemelhar), corroborando com Abdounur (1999), indicaria “proporção matemática”, 

compreenderia uma identidade entre relações que unem termos de dois ou mais conjuntos, 

além do que estabeleceria correspondências e/ou semelhanças entre diferentes domínios, 

possibilitadas pela percepção de certa característica similar entre eles. Contudo, “analogia” 

seria uma relação isomórfica que poderia levar à transferência de propriedades de algo 

conhecido para outro menos conhecido, isto é, construiria conhecimentos conectados com 

outros (em teias ou redes), não sendo apenas cumulativo (como defendiam os empiristas) e 

sim, contínuo: 

 

Dentre as distintas características do pensamento analógico, sob uma 

ótica proporcionalista própria dos pensadores clássicos, trata-se de um 

tipo de raciocínio não dedutivo matematicamente, impreciso, que busca 

similaridades entre objetos. Dentre os epicuristas, o pensamento 

analógico teve ainda, por outro lado, um significado de semelhança no 

sentido de probabilidade que, sendo mais utilizado pelos pensadores 

modernos, considera principalmente relações genéricas (ABDOUNUR, 

1999, p. 113). 

 

 Em sua definição sobre pensamento analógico, Franco Júnior (2008) destaca o 

mesmo como um “método extensivo que depende mais das propriedades sintáxicas do 

conhecimento do que de seu conteúdo específico”. Esse tipo de pensamento buscaria 

similaridades entre seres, objetos e fenômenos, todos conectados em uma rede que os 

ultrapassa, mas que possui ligações comuns a cada elemento. A partir dessas similaridades, 

pontos estruturais presentes num ambiente sócio / histórico / cultural, poderiam ser 
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assimilados pelos indivíduos, escalonados por semelhanças dos termos análogos entre si e, 

por referência deles, ao termo primeiro, ao protótipo, à sua rede de significados. 

 Para Machado (2002, p. 37), a construção dos significados é “sempre uma ação de 

significar, de transformar em signo, de representar por um signo, através de um processo 

de abstração” e todos os processos relacionados à educação do indivíduo, seja no meio 

escolar ou social, estariam diretamente ligados a esta representatividade dos signos. 

Ele defende o processo de construção do conhecimento mediante abstrações. Para o 

autor, as abstrações desses signos estariam situadas em meio ao processo, constituiriam 

mediações necessárias e indispensáveis à condição de possibilidade de conhecimento em 

qualquer área. Machado (2002), ainda relata que o processo de abstração de um signo seria 

a sistematização do mesmo à estrutura cognitiva do sujeito, mediante relação com sua rede 

de conhecimentos, criando modelos representativos para a teoria ou objeto que se queira 

construir, um novo significado ou conhecimento. Para o autor, principalmente na 

linguagem, a abstração revela seu caráter imprescindível, quando, mediante a assimilação 

de palavras, “relações significativas são enfeixadas, conduzindo a representações que 

visam, direta ou indiretamente, a comunicação, a expressão ou a ação”. 

 Contudo, conjectura-se que essas abstrações podem fazer parte de um processo de 

analogias; logo, o pensamento analógico volta a denotar uma busca a uma rede de 

significados, a partir de similaridades e / ou características comuns entre objetos / teorias, e 

a estrutura cognitiva do indivíduo, numa perspectiva de construção de novos 

conhecimentos, seja mediante um processo de relação / abstração ou mediante associação / 

compreensão de termos da rede de significados: 

 

É importante insistir, portanto, em que a compreensão dos processos de 

construção dos significados, individual ou socialmente, não pressupõe 

uma opção entre as referidas vias. As passagens do abstrato ao concreto e 

do concreto ao abstrato constituem componentes solidários de um 

movimento que não tem seu início facilmente localizável nem no 

desenvolvimento ontogenético, nem no filogenético. Em tal movimento, 

as etapas sucedem-se harmonicamente, como a diástole e a sístole, sendo 

irrelevante a decisão sobre qual seria o ponto de partida ou o de chegada 

(MACHADO, 2002, p. 40). 

 

 Como observado anteriormente, a corrente conexionista, analisada por Lévy (1993), 

defende uma concepção do conhecimento como uma rede de significados e examina os 

processos cognitivos, relacionando-os principalmente ao funcionamento do sistema 
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nervoso e muito pouco à lógica formal. Segundo Lévy (1993, p. 155), “para os 

conexionistas, o paradigma da cognição não é o raciocínio, mas sim, a percepção”. 

 Essa faculdade de percepção compreende uma das três grandes faculdades 

defendidas por Lévy (1993) que seriam: a percepção, a imaginação e a manipulação. A 

percepção (ou reconhecimento de algum objeto ou situação) seria uma faculdade 

caracterizada pela sua rapidez. Segundo Lévy (1993), a estrutura cognitiva do indivíduo é 

capaz de estabilizar, em fração de segundos, possíveis interpretações de uma determinada 

“distribuição de excitação de captadores sensoriais”, reconhecendo imediatamente objetos 

ou situações comuns à nossa rede de significados. 

 A percepção e a imaginação estariam ligadas às analogias: o indivíduo observa um 

objeto e consegue perceber relações, por analogias com elementos de sua estrutura 

cognitiva, a partir da simulação ou imaginação de situações que são comuns à sua rede. 

Mediante essas analogias, seus captadores sensoriais seriam excitados e buscariam uma 

estabilização que compreenderia a construção de um novo conceito ou conhecimento para 

o objeto ou situação em evidência.  

 Como se observa em Abdounur (1999, p. 128-129), o caráter vivo das analogias 

não depende somente dos objetos em si, mas da capacidade de associações entre estes e a 

rede de significados do indivíduo, isto é, da sua “competência analógica inata”. Dessa 

forma, tal sujeito pode gerar uma teoria complexa ante uma simples comparação, ou não 

conseguir atingir conceitos fundamentais compreendidos em uma rica metáfora.  

 Conforme Machado (2002, p. 82), atualmente não parece ser mais conveniente a 

consideração de inteligência como algo a ser medido, na maioria das vezes, associada aos 

conhecidos “testes de inteligência” ou testes de “QI”; ou relacionada a uma simples 

“competência individual, uma capacidade de compreender, de raciocinar, comprometida 

não diretamente com a ação, mas sim com aspectos lógico-matemático-linguísticos de sua 

representação”. 

 Ainda segundo Machado (2002), a associação da inteligência a um caráter múltiplo 

vem ganhando terreno em meio aos estudiosos da estrutura cognitiva. O conceito de 

inteligência estaria cada vez mais ligado a “um espectro de competências” que, como 

observamos em Gardner (1994), incluiria as competências linguística e lógico-matemática, 

porém, não se esgotaria nelas. Observa-se que certas tendências costumam adjetivar como 

“inteligentes” não somente indivíduos isoladamente, mas sistemas ou grupos capazes de 

exibir determinadas competências. Uma dessas competências poder-se-ia tratar como a 

capacidade de promover associações/analogias entre novas situações e sua estrutura 
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cognitiva, como defendido por Lévy (1993) e Abdounur (1999). Observemos a posição de 

Lévy (1993) sobre este aspecto: 

 

A inteligência ou a cognição são o resultado de redes complexas onde 

interagem um grande número de atores humanos, biológicos e técnicos. 

Não sou “eu” que sou inteligente, mas “eu” com o grupo humano do qual 

sou membro, com minha língua, com toda uma herança de métodos e 

tecnologias intelectuais (dentre as quais, o uso da escrita). Para citar 

apenas três elementos entre milhares de outros, sem o acesso às 

bibliotecas públicas, a prática em vários programas bastante úteis e 

numerosas conversas com amigos, aquele que assina este texto não teria 

sido capaz de redigi-lo. Fora da coletividade, desprovido de tecnologias 

intelectuais, “eu” não pensaria. O pretenso sujeito inteligente nada mais é 

que um dos microatores de uma ecologia cognitiva que o engloba e 

restringe (LÉVY, 1993, p. 135). 

 

 Voltando às analogias e ao pensamento analógico, Davidson (1992) defende que 

analogias, metáforas e alegorias podem favorecer a compreensão de conceitos, não por os 

explicarem descritiva e detalhadamente por meio de raciocínios encadeados, mas por 

oferecerem possibilidades de respostas convincentes que sugerem soluções imprecisas (não 

tão imediatas) para um questionamento inicial.  

Nessas ocasiões, as analogias propiciariam argumentações (diga-se de passagem, 

fundamentais num trabalho de modelagem) e tratariam de inúmeras circunstâncias, 

respondendo por meio de signos, que não apenas deixariam de descrever precisamente as 

situações referidas, como de fato não possuiriam tal meta como objetivo: 

 

Analogias objetivam, entre diferentes aspectos, sugerir cenários, imagens, 

outros tipos de linguagem não necessariamente verbais que pretendem 

conduzir o interlocutor a um maior estado de compreensão. Talvez, essa 

forma de argumentação apresente-se relativamente subvalorizada, 

principalmente em áreas ditas exatas, por não se enquadrar e não se 

mostrar possível de compreensão em óticas, onde a lógica-dedutiva 

mostra-se como única inferência permitida (ABDOUNUR, 1999, p. 142). 

 

 Obviamente o pensamento lógico-matemático ainda hoje aparece como algo restrito 

a um processo lógico-dedutivo. O indivíduo assimila conteúdos a partir de deduções 

baseadas numa teoria vista anteriormente. Não que isso esteja incorreto, já que muitos 

matemáticos desenvolvem teorias a partir do raciocínio lógico-dedutivo sobre teorias 

matemáticas já existentes, mas, como se observa na famosa frase de Einstein: “Penso 99 

vezes e nada vejo, paro e tudo descubro”. Esse parar e tudo descobrir não estaria ligado a 
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uma retomada de caminhos? A um processo de procurar analogias entre teorias que 

pareciam não vislumbrar a solução de um problema? 

 Para Abdounur (1999), neste ponto encontram-se condições de esquematizar certa 

dinâmica com que as analogias participariam, numa possível “(re)construção” e 

“enredamento de significados dentro da rede”. As analogias podem desempenhar papéis 

importantes como causadores de relações ocultas em meio à rede de significados, algumas 

vezes determinando modificações em nível cognitivo e até mesmo afetivo. 

 No entanto, como referido anteriormente, conjectura-se que nem todos poderiam 

compreender e abstrair os mesmos significados de uma analogia feita. Para Abdounur 

(1999) a compreensão e utilização de analogias, de uma forma mais efetiva, obviamente 

“deve levar em consideração apenas os objetos, atributos e relações potencialmente 

aplicáveis a conclusões no domínio alvo, ignorando-se terrenos não transferíveis”.  

Assim, a estrutura cognitiva do indivíduo, relacionando experiência, sensibilidade e 

senso crítico, é indispensável para o estabelecimento de conexões no âmbito de regiões 

relevantes ao propósito em questão, dependendo também da frequência de associações por 

proximidade e/ou semelhança. O pensamento analógico permite a integração de diversos 

tipos de associações que contribuem para a construção do significado de um dado objeto, 

incluindo-se a rede de significados pré-existente do indivíduo, algumas vezes estimulada 

por uma possível busca de um ideal ou interesse. 

 Sabe-se que muitas associações podem ser construídas por meio de ações motoras. 

Um exemplo interessante dado por Abdounur (1999) é sobre a prática de aikido11. Segundo 

o autor, os exercícios físicos proporcionados pelo aikido recondicionam o significado da 

palavra “queda” por sua prática, sendo contextualizada não como derrota ou como fracasso 

e sim como possibilidade de ascensão, alterando, desta forma, a representação ou a 

essência do que se entende por “queda”: 

 

A realização de trabalhos que exigem organização, como a prática 

culinária criteriosa; a arrumação de um quarto ou de um armário; a 

coordenação de um grupo coral, considerado como organismo; a tentativa 

de resolução de problemas de matemática, induz à organização em outras 

áreas que, por sua vez, organizam outras, possibilitando conexões entre 

terrenos aparentemente estanques (ABDOUNUR, 1999, p. 144). 

                                                 
11

 O Aikido é um exercício para todo o corpo. Utilizam-se músculos que não se usam nas atividades do dia-a-

dia, inclusive aqueles próximos a órgãos internos. Pode-se dizer que é uma forma de massagem para todo o 

corpo. Nesse tipo de luta utilizam-se muitas técnicas que exercitam as juntas do corpo de forma a melhorar a 

circulação sanguínea. No Aikido não há competições. Isto porque uma competição preza pelo mais forte, 

deixando de lado a beleza e a correção. Fonte: Federação Paulista de Aikido < 

http://www.fepai.org.br/aikido/aik_oque0000.htm > Acesso em 05 jan. 2010. 
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 Como se pode observar em Abdounur (1999), as analogias podem contribuir para a 

compreensão de conceitos abstratos utilizando similaridades com o mundo real, como no 

projeto desenvolvido neste trabalho, no qual serão utilizadas relações entre figuras 

musicais, sons, frequências e instrumentos musicais, na perspectiva de construir o conceito 

de progressões geométricas, fazendo analogias entre estes termos e buscando assim uma 

compreensão de novos conceitos matemáticos para os estudantes, até então considerados, 

por muitos, como conceitos abstratos. 

 Sobre relações ou analogias existentes entre inteligências lógico-matemáticas e 

musicais, Gardner (1994), ao descrever sobre possíveis relações entre os diferentes tipos de 

inteligências consolidadas por ele, relata que algumas analogias provavelmente podem ser 

encontradas entre dois ou mais tipos de inteligências, sendo a exploração dessas relações 

um tipo de prazer para intelectuais de qualquer área. Sob a ação de indivíduos criativos, 

dotados de competências musicais diferentes, a Música poderia apresentar-se como uma 

forma estética passível de uma exploração jocosa. No entanto, segundo Gardner (1994), a 

Música mereceria ser considerada como um “domínio intelectual autônomo”, pois suas 

operações centrais não apresentam conexões íntimas com as operações centrais em outras 

áreas.  Apesar de suas considerações anteriores, observa-se em Gardner (1994) que seria 

um erro não dar atenção às diversas manifestações de interesse, ou até mesmo talento, de 

cientistas na área musical: 

 

Pode ser apenas um acaso que tantos matemáticos e cientistas mostrem-se 

atraídos à música? E quanto aos notáveis pontos comuns entre as ideias 

energizadoras em áreas como a música, as artes visuais e a matemática, 

conforme transmitidas por Douglas Hofstadter em seu justificadamente 

aclamado Gödel, Escher, Bach? É possível ser um escultor, poeta ou 

músico talentoso sem ter qualquer interesse específico ou conhecimento 

sobre esta regularidade e sistematicidade, que formam o miolo do 

pensamento lógico-matemático. O que encontramos, nestas aparentes 

coincidências de áreas, são simples, mas adequados, exemplos das 

inteligências do lógico, do cientista ou do matemático, conforme são 

aplicadas a outros domínios de experiência. Haverá, é claro, padrões ou 

ordens para onde quer que olhemos - alguns triviais, outros não; e é o 

gênio (ou maldição) especial dos lógicos e matemáticos discernir estes 

padrões onde quer que eles por acaso se encontrem (GARDNER, 1994, p. 

130). 

 

 Observamos que, apesar de Gardner (1994) considerar alguns casos como 

coincidências encontradas nas diferentes áreas, o autor concorda que, em certas ocasiões, 
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isso se trata de aplicação de inteligências a outros domínios. Contudo, por que não utilizar 

o conhecimento lógico-matemático para facilitar a aprendizagem musical ou utilizar da 

essência musical para despertar conhecimentos abstratos ou potencialidades em 

matemática? 

 Para Abdounur (1999), atividades de diferentes campos conceituais, olhadas sob a 

luz “da existência de um princípio comum a tudo e de uma íntima conexão entre partes”, 

podem mostrar-se relacionadas de tal forma que a ação sobre um aspecto particular 

induziria, na rede de significados, diversos outros aspectos, mediante analogias, 

possibilitando um recondicionamento, uma estruturação e expansão do pensamento 

analógico, sentimento e ação, relacionando-se ao que Abdounur (1999) denomina 

“multianalogia”, procedente das diversas áreas que compõem o referido aspecto. 

  Como se encontra em Abdounur (1999), quando Newton observou a queda da 

maçã, assistiu a um fato que fora visto inúmeras vezes por diversas pessoas. O que para 

muitos não passou de algo natural, para ele foi como se articulasse uma informação tão 

significativa que favoreceu a elaboração de um conhecimento sistematizado mediante uma 

leitura da realidade. Aspectos que, até então, pareciam distintos, fundiram-se na mente de 

Newton que, mediante a analogia da queda da maçã, desenvolveu uma teoria que 

atravessaria séculos. 

 

3.4. Implicações para a prática docente 

 

 De acordo com Abdounur (1999), no âmbito didático / pedagógico, as analogias 

sugerem indiretamente a necessidade de exercício habitual e constante das diversas 

competências da inteligência. Essa prática poderia tornar os indivíduos capazes de 

reconhecer e utilizar significados mais amplos, relações, conceitos e esquemas em geral 

compostos por sinais que transitam pela dinâmica dos processos de ensino e aprendizagem, 

atingindo alunos, ou até mesmo professores, por via de vários e distintos canais, 

colaborando conscientemente ou não para o que Abdounur chama de “(re)construção e 

enredamento de significados”.  

 Nessa prática envolvendo a analogia, o pesquisador considera importante “agir de 

maneira a lançar elementos portadores de símbolos que propiciem o despertar e 

afloramento da criação cognitiva / afetiva”: 

 



 80 

Uma palavra, uma imagem ou ação sugere, particularmente para cada 

pessoa, uma diversidade de novas palavras, imagens e ações, bem como 

outros aspectos que construirão o significado daquele elemento inicial 

influenciando ... a conduta daquela pessoa no que concerne a conceitos 

cujo simbolismo, sob seu ponto de vista, possua similaridades, 

semelhanças, analogias com o primeiro elemento (ABDOUNUR, 1999, 

p. 162). 

  

Para Abdounur (1999), o professor pode assumir um papel essencial, relacionado a 

essa dinâmica cognitiva / afetiva subjacente ao grupo de discentes. A partir de analogias a 

que o autor se refere como “perturbadoras de significados”, o docente, em sua prática 

pedagógica, poderia criar condições de oportunizar aos estudantes desenvolverem 

questionamentos e soluções muitas vezes coletivas, desde que essas analogias estejam 

ligadas a um interesse do grupo em questão. Novamente, aqui, fazemos uma identificação 

direta com o que se espera que aconteça em nossa prática docente, ao trabalharmos com 

projetos de modelagem, pois acreditamos que muitas situações de “perturbação” podem e 

devem ser exploradas pelo professor, para que os alunos se sintam realmente motivados a 

buscar “soluções coletivas” a questões emergentes desta prática.  

 Como relata Machado (2002), esse caminho que conduz, da imagem metafórica do 

conhecimento, como uma rede de significados, a práticas pedagógicas coerentes com a 

referida ideia, seja por meio de analogias ou não, ainda está sendo construído. Sob a ótica 

educacional, além de pesquisadores e estudiosos do assunto, seria imprescindível a 

participação efetiva de professores, em busca de um desenvolvimento não apenas teórico, 

mas de um caminho que envolva a prática educacional. 

 Ao refletir sobre o conhecimento como “rede”, sob uma perspectiva do pensamento 

analógico, é possível conceber certas dinâmicas pertinentes a um processo denominado por 

Abdounur (1999) como “enredamento de significados”. Ele ilustra esse processo referindo-

se à “metáfora do pintor”: ao passar uma mão de tinta na parede, alguns buracos ainda 

permanecem; alguns desses são preenchidos numa segunda mão e outros nas mãos 

seguintes. Para o autor, o processo de aprendizagem e construção de significados, 

correspondente a associações na “rede”, aproxima-se bastante de tal cena: é como se a 

construção do conhecimento (construção da rede de conhecimentos) fosse algo contínuo; a 

cada novo conhecimento o indivíduo teria novas teias e novas possibilidades, que 

permitiriam uma nova “mão de tinta” agregada à anterior, como uma sobreposição de 

conhecimentos que preencheriam lacunas da rede. 
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 Ainda de acordo com Abdounur (1999), nesse campo didático / pedagógico haveria 

uma necessidade constante de estímulo das diversas competências da inteligência. 

Mediante essa necessidade e as reflexões feitas anteriormente sobre o conhecimento como 

uma rede de significados, poder-se-ia considerar tais estímulos como possíveis 

instrumentos construtores e mantenedores da rede, devendo estes estar associados ao 

caráter afetivo das novas significações atribuídas em tal espaço. Conforme Lévy (1993), 

esses estímulos poderiam ser proporcionados mediante analogias que propiciassem um 

processo “desestabilização / estabilização” na estrutura cognitiva do indivíduo, sendo, o 

professor, um agente importante nessa estabilização para construção de novos conceitos. 

 Portanto, a partir do “pensamento analógico” propiciado por estímulos, envolvendo 

analogias entre objetos adjacentes à “rede de significados” do sujeito, pretendemos analisar 

as possíveis contribuições que um processo de Modelagem Matemática, relacionando 

“Matemática e Música”, poderia proporcionar ao processo de ensino e aprendizagem de 

conceitos matemáticos, observando possibilidades de extensão dessas conjecturas, 

buscando contribuir, de alguma forma, para o desenvolvimento de novas estratégias de 

ensino da Matemática. Consoante Machado (2002): 

 

A possível insatisfação com os currículos atuais parece estar muito menos 

relacionada com os conteúdos disciplinares, especialmente em temas 

como a matemática ou a língua, do que com a forma como o 

conhecimento se organiza, sem um mínimo de consonância com os novos 

paradigmas de uma sociedade informatizada. Em consequência, parece 

muito mais decisiva a exploração das possibilidades pedagógicas da ideia 

de rede do que movimentos no sentido da caracterização ou da 

instauração de novas disciplinas (MACHADO, 2002, p. 113). 
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Capítulo 4 

 

APRESENTANDO E ANALISANDO OS DADOS 

 

4.1. Uma breve descrição da pesquisa de campo 

 

 Em meio à pesquisa teórico-bibliográfica que resultou nos capítulos anteriores, 

foram levantadas hipóteses, numa perspectiva de oferecer informações e orientar a 

aplicação prática de modelos matemáticos relacionados à música em sala de aula, 

especificamente na educação básica, envolvendo Progressões Geométricas. 

A pesquisa de campo foi realizada com alunos do 2
o
 ano do Ensino Médio, no 1º 

semestre de 2009, a partir do desenvolvimento de um Projeto de Modelagem envolvendo 

modelos matemáticos e música, implementados numa escola particular da cidade de Luz – 

MG. 

A cidade de Luz – MG, está localizada no centro-oeste mineiro, possui uma 

população de aproximadamente 17.835 habitantes e uma área de 1.172 km
2
, com bioma 

predominante de cerrado (IBGE, 2010). Sua infra-estrutura sócio-econômica predominante 

é a agropecuária. 

A escola onde foi feita a coleta de dados, como fora referido anteriormente, é uma 

escola da rede privada de ensino. Possui quatro turmas referentes aos anos finais do Ensino 

Fundamental (6º, 7º, 8º e 9º anos) e três turmas referentes ao Ensino Médio (1º, 2º e 3º 

anos). A coleta de dados foi feita na turma do 2º ano do Ensino Médio, na qual o 

pesquisador leciona a disciplina Matemática. Essa turma inicialmente possuía 21 (vinte e 

um) alunos regularmente matriculados, com faixa etária entre 15 (quinze) e 17 (dezessete) 

anos. No entanto, no decorrer do projeto, eram apenas 19 (dezenove) alunos em sala de 

aula, pois 2 (dois) alunos se mudaram da cidade logo no início do ano. O projeto foi 

desenvolvido nos horários das aulas de Matemática. 

Foram lecionadas aulas relacionando Matemática e Música pelo professor 

pesquisador, durante as quais o pesquisador gravou, com o consentimento dos alunos e 

seus responsáveis, os diálogos que surgiram durante o projeto e anotou, em um formulário 

de pesquisa, conjecturas e hipóteses levantadas pelos alunos, preservando suas identidades 

e respeitando suas considerações, caso não permitissem a divulgação de seus argumentos. 
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Assim sendo, os nomes que aparecem nesse trabalho são fictícios, garantindo total sigilo 

dos depoentes e de suas opiniões. 

O intuito inicial do projeto foi, usando os exemplos tirados da Música, chegar a um 

modelo teórico do termo geral da PG. Para isso, o professor tentou se manter neutro e 

deixar que os alunos tirassem suas próprias conclusões, que seriam posteriormente 

analisadas pelo pesquisador. 

O projeto foi finalizado com a construção de alguns instrumentos musicais 

(modelos objetos), utilizando as relações matemáticas obtidas pelos alunos e professor na 

análise das teorias musicais. A confecção destes instrumentos não acarretou qualquer ônus 

aos estudantes e nem à escola, palco do projeto.  

A validação da pesquisa se deu pela análise dos resultados obtidos com as 

observações feitas no decorrer da implementação do projeto em sala de aula, pelas 

anotações feitas pelo pesquisador e pela análise de um questionário que foi distribuído aos 

alunos, ao final do projeto, para avaliação do mesmo. Os questionários foram preenchidos 

pelos estudantes individualmente, em horário e local de sua preferência, sem prejuízo de 

suas atividades escolares e sem qualquer tipo de ônus financeiro, pois foram distribuídos e 

coletados pelo próprio pesquisador, que foi o professor da turma. 

 Os dados coletados foram tratados da seguinte maneira: a) Compilação: obtenção e 

reunião do material desejado; b) Fichamento: transcrição de dados importantes em fichas 

para posteriores consultas e referências, sendo anotados elementos essenciais à pesquisa. 

Após a leitura e análise dos dados coletados, foram feitas observações e discussões sobre 

possíveis conclusões obtidas entre o orientando e os orientadores do projeto. 

 Portanto, optamos por uma pesquisa de campo com pesquisador participante, 

apresentando uma abordagem qualitativa, pois não foram feitos apontamentos de dados 

estatísticos. 

 Nosso intuito foi desenvolver um Manual Didático, envolvendo Teorias Musicais 

como modelos para o ensino de Matemática no Ensino Médio, como um produto 

educacional do Mestrado Profissional.  

 
4.2. Início da Análise de dados: Convite ao cenário de investigação 

  

 Para dar início às atividades do Projeto de Modelagem em sala de aula, o professor-

pesquisador inicialmente utilizou um esquema definido por Biembengut e Hein (2003) que 

segue as etapas de “Interação, Matematização e Modelo Matemático”, como consta no 
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Capítulo 2 desta dissertação. No entanto, como nos fala Barbosa (2001, p.5, grifo nosso), a 

Modelagem trata-se de uma oportunidade para os alunos indagarem situações por meio da 

Matemática sem “procedimentos fixados previamente” e que possibilita encaminhamentos 

diversos; o esquema utilizado nos serviu para estruturarmos, de uma certa maneira, a 

dimensão a ser percorrida na implementação do projeto. No entanto, estávamos cientes de 

que o encaminhamento dado ao projeto por alunos / professor dependeria de sua 

implementação. 

 Antes de iniciar as gravações das aulas de implementação, o professor havia falado 

aos alunos sobre o trabalho que seria realizado envolvendo Matemática e Música. 

Skovsmose (2000) define cenário para investigação como “aquele que convida os alunos a 

formularem questões e procurarem explicações”. Quando relata sobre os possíveis 

ambientes de aprendizagem ele observa que a sala de aula somente se torna um cenário 

para investigação se os alunos aceitam o convite. Logo, essa parte inicial da pesquisa se 

tratou de um convite para o cenário de investigação pretendido, tendo o professor 

pesquisador relatado um pouco sobre sua experiência como músico, proporcionando, 

ainda, o surgimento de diálogos entre professor pesquisador e alunos, com questões como: 

“existem relações entre Matemática e música?”, “Se existem, podemos aprender algo 

relacionado à Matemática a partir da Música”? Pretendia-se, com isso, motivar os alunos e 

despertar neles o interesse e o espírito investigativo.  

Mesmo cientes de que algo que possa parecer instigante a alguns alunos possa não 

parecer a outros, ao observar a turma, percebemos que a maioria havia se interessado pelo 

tema, tanto que um dos alunos (aqui citados com nomes fictícios) questionou o professor: 

 

 Paulo: “Você fez um trabalho relacionando Matemática e Música com a oitava 

série, ano passado, por que também não fez com a gente?” 

 

 O professor respondeu à pergunta justificando que esse seria um trabalho diferente, 

mais avançado, já que eles estavam no segundo ano. O trabalho a que se referiu o aluno foi 

realizado em 2008, com os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, que resultou no 

trabalho de Especialização em Educação Matemática do professor. 

 Mediante outras discussões e questionamentos sobre o trabalho, o professor falou 

um pouco sobre o que seria a Modelagem Matemática, porém, não se apegando às 

definições, simplesmente ao processo ou à ideia de obtenção de um modelo, dando 
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exemplos de modelos a partir de Biembengut e Hein (2003, p. 52-69) e Reis et al. (2005a), 

sobre construções de maquetes. 

 Ao final das discussões, foi pedido aos alunos que fizessem uma pesquisa sobre 

definições de: Música, Matemática, ritmos, compasso, sons, notas musicais e oitavas. Essa 

primeira etapa, que envolveu discussão, motivação e pesquisa, poderíamos relacionar à 

fase de “Interação”, proposta por Biembengut e Hein (2003). 

  

4.3. Implementação do Projeto 

 

4.3.1. Interação / Discussões 

 

 Realizada a pesquisa, proposta pelo professor aos alunos, foi iniciada a 

implementação das atividades do projeto, ainda que houvesse discussões sobre as 

definições pesquisadas. Esperávamos que, mediante essas discussões, surgisse algum 

questionamento que impulsionasse a nossa pesquisa. 

 Algumas definições sobre música lidas pelos alunos na sala foram: 

 “Arte e ciência de combinar a harmoniosidade dos sons; qualquer composição 

musical; execução de uma peça musical; qualquer conjunto de sons agradáveis”. 

 “Constitui-se basicamente de uma sucessão de sons e silêncio, organizada ao 

longo do tempo...” 

 Definição de sons lida: 

 “O som é uma propagação de uma frente de compressão mecânica ou onda 

longitudinal; esta onda se propaga de forma circuncêntrica, apenas em meios materiais – 

que têm massa e elasticidade, [...] Os sons naturais são, na sua maior parte, combinações 

de sinais, mas um som puro monotônico, representado por uma onda senoidal pura, possui 

uma velocidade de oscilação ou frequência que se mede em hertz (Hz) e uma amplitude ou 

energia que se mede em decibéis (dB).” 

 Definições sobre Matemática: 

 “Ciência que tem por objeto de estudo as relações entre os números, as formas, as 

grandezas e as operações”. 

 “A Matemática (do grego máthēma: ciência, conhecimento, aprendizagem; 

mathēmatikós: apreciador do conhecimento) é a ciência do raciocínio lógico e abstrato. 

Ela envolve uma permanente procura da verdade. É rigorosa e precisa. Embora muitas 
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teorias descobertas há longos anos ainda hoje se mantenham válidas e úteis, a Matemática 

continua permanentemente a modificar-se e a desenvolver-se”. 

 Depois de lidas essas definições, o professor faz o seguinte questionamento: 

 “Pelas suas definições de Matemática e de Música, vocês acham que existe alguma 

relação de uma com a outra?” 

  

 Nesse momento surgiu nossa primeira questão de investigação do projeto de 

Modelagem: “Existem relações entre Matemática e Música?” 

 Ao lançar tal questionamento, houve uma discussão generalizada na sala de aula, 

alguns achavam que sim outros que não, um dos alunos disse: 

 

 Lívia: “Pela definição, acho que não.” 

 

 Outro aluno faz o seguinte comentário: 

 

 Gustavo: “Tem... Igual aquele gráfico que você passou ano passado pra nós no 

GeoGebra12... Aquilo tem relação com música!... Você falou que maior é grave e menor é 

agudo...” 

 Professor: “Você está falando sobre as funções seno e cosseno não é”? 

 Gustavo: “É”! 

 

 Esse comentário foi interessante, porque o aluno relembrou sobre uma atividade 

realizada no ano anterior (2008) com o software GeoGebra, durante o estudo de funções 

trigonométricas. Ao falar sobre as ondas senoidais, o professor provavelmente fez alguma 

analogia às frequências sonoras como exemplo de aplicação. Em meio às discussões, outro 

aluno intervém: 

 

 Paulo: “Oh Chrisley! Eu acho que tem, porque a música é composta por notas e as 

notas são feitas por sons e matemática.” 

 

 Alguns alunos comentaram que a Matemática teria, sim, relações com as notas, 

com o tempo e, em meio às discussões, o aluno Paulo ainda comenta: 

                                                 
12

 Software matemático. 
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 “É que... precisa de Matemática...” 

 Professor: “Como assim”? 

 Paulo: “Em tudo, ué! [...] A Matemática tem a ver com a propagação do som...”. 

 

 Outros alunos comentaram que acreditavam existir relação com a Física. 

 Em seguida, o professor pediu aos alunos que lessem as definições encontradas 

sobre ritmos. A aluna Lívia se propôs a ler sua definição: 

 

 “Movimento regrado e medido, sequência regular de tempos fortes e tempos 

fracos, numa frase musical”. 

 Pesquisador: “Então... Vocês acham que ritmo tem alguma coisa a ver com 

Matemática?” 

 

 Após esse questionamento, muitos alunos responderam em afirmativa, alguns, 

como a aluna Bruna, comentaram: 

 

 “Ah tem, né! Porque tem o tempo que você tem que medir! 

 

 Interessante que o aluno Lucas começou a fazer notas como a de um baixo num 

determinado ritmo, o que gerou um momento de descontração na sala, no entanto, o 

professor aproveitou esse momento pedindo para que o aluno fizesse a mesma coisa, 

porém de acordo com o tempo demarcado por ele, no intuito de começar a introduzir a 

noção de tempos e compassos aos alunos. 

 Em seguida, o professor comenta com os alunos que, naquele dia, eles teriam uma 

aula de música. Propõe uma divisão da sala em grupos de três a quatro alunos, que fosse 

definitiva, pois iniciariam o Projeto de Matemática e Música. 

 

4.3.2. Implementando as atividades 

 

 Iniciando a aula de música, o professor distribui folhas contendo pautas musicais 

aos grupos já divididos e desenha no quadro uma pauta para explicar sobre a escrita 

musical e, em especial, para falar sobre tempos e compassos. 
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 O professor utilizou um aparelho denominado “metrônomo analógico
13

” para 

explicar sobre tipos de compassos 4/4, 3/4 e 2/4, concentrando-se, no entanto, no compasso 

4/4, que seria o único utilizado nessa pesquisa. 

 No intuito de perceber se os alunos estavam compreendendo o significado das 

batidas do aparelho, o professor questiona: 

 

 “Então, o que seria um compasso 4/4?” 

 Uma das alunas, Flávia, comenta:  

“Quatro... quatro batidas...” 

 Professor: Você tem que respeitar quatro tempos aqui do metrônomo...” 

 

 Neste instante o professor pede que os alunos ouçam as batidas do metrônomo e 

conta junto com as batidas explicando sobre o compasso 4/4: 

 

 “1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Isso é um compasso 4/4, certo?” 

 

 Ao terminar a explicação sobre compassos, o professor desenha algumas figuras de 

representação das notas musicais no quadro e explica aos alunos que cada figura daquela 

corresponde a um tempo do compasso. 

 Essa primeira aula de implementação do projeto, poderíamos considerar como o 

início da fase de Matematização, pois inicia-se uma interpretação dos valores das figuras 

musicais, de acordo com as batidas do aparelho “metrônomo”. 

 Nessa aula, o professor explicou sobre as figuras que representam notas musicais e, 

utilizando um metrônomo analógico e um violão, iniciou-se a tentativa de obtenção de um 

modelo para o termo geral da PG, a partir da figura a seguir: 

 

                                                 
13

 Instrumento utilizado para marcar as batidas (tempo) de um compasso. 
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Figura 19: Figuras do Som e seus valores 

Fonte: <http://9a.athoscompanny.com.br/Apostila_Iniciacao_Musical.pdf> Acesso: 14 fev. 2009 

 

 Essas figuras foram desenhadas no quadro (sem os números abaixo). Ao tocar o 

violão, num compasso 4/4 marcado no metrônomo analógico, o professor pedia aos alunos 

(divididos em grupos) que observassem as notas no quadro e quantas precisavam para 

preencher um compasso 4/4. 

 O professor sugeriu aos alunos que fizessem anotações nas folhas que receberam 

para facilitar a compreensão e continuou a desenhar as figuras e a escrever suas 

denominações até a semicolcheia. Em seguida, o professor reforçou a idéia de que os 

alunos não precisariam decorar os nomes das figuras e que deveriam apenas compreender 

o funcionamento do tempo das notas musicais, recorrendo novamente ao metrônomo e a 

um violão. 

 

 Nesse instante, o professor tocou uma semibreve no violão, questionando: “Quanto 

tempo ela durou?” 

 Dois alunos responderam: “Quatro”. 

 

 O professor repetiu a semibreve, comentando que realmente os colegas estavam 

certos, eram quatro batidas: 

 

 “Como sabemos, o compasso 4/4 tem quatro batidas, logo, isso quer dizer que 

precisamos de quantas semibreves para completar aqui? (Aqui se refere ao compasso 

desenhado no quadro). 
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 Rapidamente alguns responderam: “Uma.” No entanto, uma aluna pergunta: “Por 

que uma?” Alguns alunos interferiram tentando explicar à colega, porém, o professor 

repetiu o processo feito utilizando violão e metrônomo. 

 Ao concluírem que a semibreve vale quatro batidas e precisamos de apenas uma 

para completar o compasso 4/4, o professor passou a analisar, então, a figura musical 

“mínima”, utilizando os mesmos processos e ferramentas usados para analisar a semibreve. 

 Como foi feita uma mínima e o professor travava as cordas do violão, houve 

comentários e questionamentos do tipo: “Ah não! Você fica parando a nota!” “Foram 

duas batidas”! “Três.” “Você que escolhe quantas!” Então, o professor achou melhor 

fazer algumas mínimas mais agudas e seguidas, pedindo para que os alunos procurassem 

entender quantas batidas estavam durando aquelas notas que ele faria no violão. 

 Ainda houve alguns alunos achando que a figura correspondia a apenas uma batida 

contudo, a maioria estava convencida de que eram duas batidas, finalizamos então com o 

seguinte questionamento: “Então, precisamos de quantas mínimas para completar um 

compasso?” Grande parte respondeu: “Duas”. 

 Alguns alunos ficaram interessados em saber, também, como funcionavam os 

outros tipos de compasso; o professor deu exemplos de músicas que utilizam o compasso 

três por quatro, como as valsas, e que utilizam o compasso dois por quatro, como as 

marchinhas de carnaval. Entretanto, o professor, ao perceber que estavam desviando um 

pouco do foco, que era compreender as notas num compasso 4/4 e retirar conclusões sobre 

as relações entre o tempo/duração das notas e a Matemática, pediu aos alunos que não 

ficassem se preocupando com outros tipos de compassos e focassem no compasso 4/4. 

 

 Antes de reiniciar o trabalho, agora com semínimas, o professor fez a seguinte 

observação: “O que aconteceu aqui? Eu precisei de duas mínimas não foi? Agora vamos 

pela lógica... Quantas semínimas que eu preciso aqui para completar o compasso? 

 Houve dois tipos de respostas: “Três.” e “Quatro.” 

 

 O professor decidiu, então, tocar várias semínimas sucessivamente, pedindo 

atenção ao problema pelos alunos. Com isso, utilizou novamente o violão e o metrônomo 

analógico. Ao fazer várias semínimas, perguntou: “Quantas semínimas eu preciso?” 

(referindo-se ao problema de completar o compasso 4/4). 
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 Os alunos parecem ter percebido rapidamente que cada nota valia uma batida, pelos 

comentários que surgiram ao analisar as gravações; dos que responderam, houve uma 

única resposta para esse questionamento: “Quatro”. 

 Voltando às figuras musicais, o professor fez uma breve observação sobre como as 

notas completam o compasso e o aluno Eduardo comentou: “Agora vão ser seis e depois 

oito... é de dois em dois”, talvez estivesse fazendo uma analogia às Progressões 

Aritméticas, matéria vista anteriormente a esse projeto. 

Como observamos no Capítulo 3 deste trabalho, ao tratar sobre analogias e o 

pensamento analógico, para Lévy (1993), percepção e/ou a imaginação estariam ligadas às 

analogias: o indivíduo observa um objeto e consegue perceber relações mediante analogias 

com elementos de sua estrutura cognitiva, a partir da simulação ou imaginação de situações 

que são comuns à sua rede. Mediante essas analogias, seus captadores sensoriais seriam 

excitados e buscariam uma estabilização que compreenderia a construção de um novo 

conceito, ou conhecimento, para o objeto ou situação em evidência. Isto pode ser aqui 

observado, quando um aluno tentou “estabilizar” sua compreensão do ”novo” a partir de 

uma analogia com o “antigo”. No caso do ensino de progressões, nossa prática mostra que 

isto é muito comum, especialmente na transição das aritméticas para as geométricas. 

 Com o intuito de propiciar aos alunos mais uma chance de compreenderem os 

conceitos trabalhados, o professor achou necessário fazer mais um exemplo; nesse caso, 

utilizou a colcheia. Perguntou aos alunos quantas colcheias seriam necessárias para 

preencher o compasso; tocou sucessivamente várias colcheias no violão, seguindo o 

metrônomo. Durante a execução das notas foram ouvidos alguns comentários, como: 

“Seis...”, “Oito”... 

 Nesse caso, como eram mais notas no compasso (tocadas de forma um pouco mais 

rápida para acompanhar o tempo) houve mais dúvidas, alguns consideravam que 

precisávamos de oito, outros achavam que precisávamos de apenas seis. No intuito de 

observar a proporção dos que consideravam oito ou seis, o professor pediu para que 

levantassem a mão os alunos que achavam ser oito notas e, em seguida os que achavam 

que se tratava de seis; não houve uma diferença muito grande entre as opiniões, então o 

professor realizou novamente o processo. 

 Realizaram o mesmo processo uma vez, depois novamente, com o metrônomo mais 

lento, depois uma última vez, para aqueles que ainda estavam com dúvidas. No decorrer da 

última vez, todos que se manifestaram disseram que eram “oito” notas. 
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 O professor perguntou: “Alguém tem dúvida ainda?” 

 E aqueles que se manifestaram disseram que não. O professor transcreveu as notas 

no quadro e pediu que os alunos analisassem o que estava acontecendo, como estava 

decorrendo o aumento do número de notas para preencher o compasso. 

 O aluno Eduardo foi o primeiro a fazer a seguinte observação: “Já sei o que está 

acontecendo, está dobrando, aí!”.  Contudo, sem querer interferir no raciocínio dos alunos 

o professor começou a analisar juntamente com eles os compassos desenhados no quadro, 

permitindo que eles próprios tirassem suas conclusões. 

 Paulo comentou: “a razão é duas vezes a anterior” (referindo-se à quantidade de 

figuras). Observe que o professor ainda não havia falado sobre “razão”, nem comentado 

que aquilo se tratava de uma sequência; no entanto, o aluno Paulo já estava fazendo 

associações com o conhecimento anterior que ele tinha de Progressões Aritméticas (PA). 

Isso nos faz recorrer a Lévy (1993), quando nos fala sobre o pensamento como uma rede 

de significados, que faz associações entre aquilo que estamos aprendendo, com teias (ou 

nós), que já estão coligadas às nossas redes de conhecimento. 

 Já o aluno Hector e a aluna Flávia, respectivamente, fazem as seguintes 

observações: “É o dobro da nota anterior...” “É a nota anterior vezes dois!”  

 Observe que os alunos já estavam fazendo analogias entre os valores dos tempos 

das notas musicais e algum fator multiplicativo, ou seja, mediante suas observações, 

estávamos chegando a algum tipo de sequência até então desconhecido por eles, 

principalmente pelo fato dessa turma não ter nenhum aluno que tenha repetido a 2ª série do 

Ensino Médio. 

 Em seguida, o professor começou a anotar no quadro algumas observações dos 

alunos, para que eles mesmos pudessem analisar e julgar se estavam corretas ou não. 

Novamente a aluna Flávia faz um comentário interessante: “a1 é igual a 1”. Rapidamente, 

o professor pergunta: 

 

 “Por que você o chama de a1?” 

 Flávia: “Porque é o número menor.” 

 Outra aluna interferiu: 

 Cláudia: “Porque é o primeiro número, chamado de a1!” 

 

 Nesses comentários e observações podemos perceber, novamente, que os alunos 

parecem já ter conseguido notar que se tratava de uma seqüência, ou progressão; assim, 
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podemos conjecturar que eles poderiam estar utilizando o que Abdounur (1999) considera 

como “Pensamento Analógico”, buscando significados para as atividades que o professor 

está realizando em seu ambiente de aprendizagem. 

 Dando sequência à aula, o professor continuou a anotar as observações no quadro e 

questionou: 

 

“Então, nós podemos chamar esse termo de a1 também? [...] Vamos chamar de 

primeiro termo, pode ser?” 

 

 Ao concordarem com o professor, os alunos continuaram as discussões sobre o que 

poderiam tirar de relações ou observações da sequência ali mostrada no quadro. Algumas 

hipóteses escritas no quadro que os alunos chegaram a discutir e aceitar: 

 

 É uma proporção; 

 O primeiro termo é um; 

 Os termos são obtidos multiplicando-se o anterior por dois; 

 O número de termos “n” vale sete (isso se deve ao fato de que foram desenhadas 

sete figuras musicais, da semibreve à semifusa); 

 Ao invés de somar, multiplica (essa hipótese surgiu do comentário do aluno Heitor: 

“É uma PA, só que ao invés de somar, multiplica!”). 

 

 Além de todas as hipóteses descritas anteriormente e esse último comentário do 

aluno Heitor, fica praticamente comprovado o que viemos defendendo sobre Redes de 

Significados e Pensamento Analógico, primeiro porque, provavelmente, o aluno não 

chegaria a tal conclusão se não houvesse um conhecimento prévio em sua rede de 

conhecimentos, pois, como se observa, o aluno se refere a uma PA, matéria vista 

anteriormente. Em segundo lugar, porque se nota a analogia que o aluno está fazendo entre 

PA e a nova sequência: “ao invés de somar, multiplica”. Pelo que fora descrito e analisado 

anteriormente, no capítulo 3, isso se apresenta como um vestígio do Pensamento Analógico 

em busca de um significado para algo novo que o indivíduo percebeu. 

 Transcritas as hipóteses no quadro, o professor pediu aos grupos que completassem 

a sequência até a sétima nota. Como todos já haviam percebido e concordado que os 



 94 

termos são obtidos multiplicando-se o anterior por dois, isso foi realizado facilmente. 

Observe a representação das notas e seus respectivos valores na figura a seguir: 

 

 

Figura 20: Notas musicais e a PG Crescente 

Fonte: http://osnildo.files.wordpress.com/2008/10/modulo-2.pdf. Acesso: 14 fev. 2009 
  

 Os alunos, então, começaram a discutir sobre “razão”, após a aluna Isabela 

comentar: “A razão não é dois”! Isso ocorreu devido ao fato de a aluna tentar chegar à 

razão por diferenças de um termo qualquer pelo seu termo anterior, comparando à PA. 

Com isso, o professor permitiu que os alunos discutissem a respeito, até que a aluna Flávia 

se manifestou dizendo que “a razão é obtida ao dividir os termos a2 por a1, a3 por a2, a4 

por a3 ...” Observe que os grupos já estão praticamente utilizando, o tempo todo, 

elementos vistos em PA, para facilitar a compreensão dessa nova sequência, sem sugestão 

alguma do professor. 

 Em seguida, o professor questionou os alunos se eles concordavam com a colega e 

eles responderam afirmativamente; o professor pediu aos grupos que anotassem mais essa 

observação em suas folhas. 

 Ao terminarem as anotações, o professor, com intuito de incluir alguns conceitos 

das Progressões Geométricas (matéria relacionada ao projeto), fez o seguinte 

questionamento: “Essa sequência é crescente ou decrescente”? Como os alunos já 

possuíam uma noção de PA, responderam, sem maiores problemas, a esse questionamento.  

 Nessa etapa do projeto, os alunos observaram que se tratava de um tipo de 

sequência crescente, porém sem nenhuma formalização sobre o tipo de sequência. 

Continuando o projeto, para dar um exemplo de uma sequência, desta vez decrescente, o 

professor desenhou novamente somente as figuras de tempo no quadro e começou a 
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analisar com os alunos a quantidade de “batidas” (marcações no metrônomo) a que as 

figuras correspondiam. 

 Para isso, refizeram a experiência, utilizando violão e metrônomo, porém, dessa vez 

deveriam observar a quantas batidas do metrônomo corresponderia cada figura musical. 

Observe a figura a seguir: 

 

 

Figura 21: Notas musicais e a PG decrescente. 

Fonte: http://9a.athoscompanny.com.br/Apostila_Iniciacao_Musical.pdf. Acesso: 14 fev. 2009 

 

 Começando pela semibreve, o professor perguntou: “Quantas batidas essa nota 

aqui durou?” Rapidamente tivemos algumas respostas como: “Quatro” e “Uma”. O que 

iniciou uma nova discussão entre os grupos. Ao observar algumas contradições nas 

discussões, o Professor achou necessário reformular a pergunta: “Quantas batidas do 

metrônomo?” (referindo-se à semibreve escrita no quadro). Dessa vez todos responderam 

quatro batidas, então o professor anotou esse número abaixo da figura musical. 

 Em seguida, iniciaram a análise das outras notas. Para a mínima e a semínima os 

alunos responderam tranquilamente que a primeira correspondia a duas batidas e a segunda 

a uma batida; já para a colcheia, a aluna Patrícia respondeu: “meia batida” e parece que os 

colegas aceitaram sua opinião, pois não houve discussões a respeito. 

 Ao perguntar sobre o valor da próxima figura, a semicolcheia, os alunos 

responderam “0,25” e “um quarto”. Como ambas estão corretas, percebemos que os alunos 

parecem ter compreendido a relação de decrescimento da progressão dada. 

 Ao perguntar aos alunos por que seria um quarto ou 0,25, o aluno Heitor responde: 

“Porque você divide por dois pra dar o outro... a razão... é a metade!”  

 Professor: “Então esse outro aqui seria?” (Referindo-se à fusa). 

 Alunos: “Um oitavo”. 
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 Ao completar o quadro com os valores, havia sobrado apenas uma nota; no entanto 

uma aluna comenta: “Essa aí é dezesseis” ao se referir à figura da semifusa, que 

corresponderia a 1/16. Com isso, o professor completa o quadro com os valores 

correspondentes às “batidas” do metrônomo, referentes às notas e novamente iniciam as 

discussões sobre possíveis hipóteses relacionadas às relações encontradas. Mediante as 

discussões, o professor anota algumas hipóteses no quadro, em acordo com a maioria dos 

alunos, para que os mesmos pudessem analisar: 

 

 A sequência é decrescente; 

 A nota seguinte é o quociente da nota anterior por dois; 

 Considerando as notas no quadro, o “n” (número de elementos) seria sete. 

  

 É possível observar, novamente, que os alunos, ao fazerem suas próprias 

conjecturas sobre o que estaria ocorrendo com a sequência de números relacionada às 

notas, propõem hipóteses correlacionadas às hipóteses da atividade anterior; nesse caso, foi 

mais rápido para os alunos construírem significados para os termos vistos, pois 

provavelmente o conteúdo visto anteriormente já estivesse de uma certa forma ligado às 

suas “redes de significados”, como teorizam Lévy (1993), Abdounur (1999) e Machado 

(2002). 

 Conjecturando, podemos dizer que algo que aparentemente já foi assimilado, ou faz 

sentido ao estudante, desenvolve novas possibilidades de experiências. Como observamos 

em Machado (2002), o ser humano aproveita suas experiências e conhecimentos passados 

para construir novas concepções e conhecimentos. Contudo, o modelo atual de redes de 

significados de um indivíduo não permanece estacionário, evolui e se desenvolve a cada 

dia, mediante novas experiências e estímulos recebidos do meio em que ele se interage. 

 

4.3.3. Buscando um Modelo Matemático para a sequência 

 

 Continuando a atividade, no intuito de generalizar a sequência, o professor 

perguntou aos alunos como seriam os próximos valores, a partir do sétimo termo; alguns 

alunos responderam: “1/32, 1/64, 1/128...”. 

 Como era objetivo do professor, nessa etapa do projeto os alunos observaram que 

trabalharam uma sequência decrescente, ainda sem nenhuma formalização sobre o tipo de 

sequência; no entanto, após as discussões feitas sobre a sequência,  o professor propôs que, 
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em grupo, tentassem criar uma fórmula geral (modelo matemático) que pudesse representar 

os termos das sequências analisadas. 

 Os grupos de alunos, inicialmente, passaram a analisar primeira sequência vista (1, 

2, 4, 8, 16, 32, 64...). 

 Conforme observado pelo pesquisador, durante algum tempo os alunos mantinham 

discussões, tentando associar os conhecimentos (hipóteses) que já tinham da sequência 

com a sequência já conhecida (PA). Até que alguns alunos começaram a questionar o 

professor: 

 

 Eduardo: “O dobro. É o dobro da anterior”. 

 Professor: “Como poderíamos, então, escrever isso matematicamente?” 

 Paulo: “a2 é a1 vezes dois”. 

 

 O professor escreve no quadro a afirmação de Paulo e pergunta: “O que mais?” 

Nesse instante, alguns alunos (Paulo, Tainá, Flávia e Eduardo) começaram a dizer: “a3 é a2 

vezes dois... a4 é a3 vezes dois...” 

 Professor: “Dessa forma vocês conseguem chegar ao an? E o an seria o quê? 

 Conseguem?” 

 Flávia: “Não!... Ahh!” 

 Paulo: “an-1 ... an-1 vezes dois!” 

 

 Alguns alunos, juntamente com a aluna Flávia, perceberam como poderiam obter o 

termo geral quando Paulo começou falando sobre o termo an-1, nesse instante se ouviu uma 

exclamação geral entre os alunos. 

 Como ainda estavam desenhadas as sete figuras no quadro, a aluna Bruna disse que 

seria: “a6 vezes dois”, o que está correto, por se tratar, nesse caso, de sete termos; mas, o 

professor havia pedido para que eles generalizassem para n termos. 

 

 Professor: “Todos concordam com o Paulo, gente?” 

 

 Nesse instante, o professor escreveu no quadro as fórmulas iniciais que os alunos 

propuseram e então foram levantadas discussões, principalmente sobre o modelo proposto 

pelo aluno Paulo: 
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21  nn aa   

  

 Chamaremos essa fórmula de modelo inicial. 

 Procurando criar o que os conexionistas e Lévy (1993) chamam de processo de 

desestabilização / estabilização, o professor levantou alguns questionamentos, como: 

“Vocês consideram essa fórmula correta ou não? Vocês acham que é possível melhorar 

esse modelo? Se tivéssemos só o a1, teria jeito de calcular o a10?”. 

 Como observado anteriormente, alguns grupos já estavam pensando em termos 

relacionados com PA, tentando trabalhar com o primeiro termo apenas e com a razão (o 

que esperávamos que fizessem). 

 Houve muitas discussões entre os grupos, mas ainda não estavam muito bem 

direcionados. Após um tempo discutindo essa questão com seu grupo, o aluno Heitor 

comenta: 

  

 “Tá multiplicando o a1 pela razão não é? Então, quantas vezes você multiplicou, 

você eleva o dois... então você eleva dois a n menos um”. 

 Paulo: “É o número que você quer menos um” (referindo-se ao número de termos 

“n”). 

  

Esses dois comentários foram relevantes para que os alunos, então, pudessem 

desenvolver a fórmula do termo geral, pois, nesse momento, eles viram que precisariam 

somente do primeiro termo, porque já tinham a razão. 

 O aluno Hector então foi o primeiro a relatar o seguinte modelo: 

 

1

1 2  n

n aa  

  

 Chamaremos esta equação de modelo intermediário. 

 Nesse momento, alguns alunos já haviam compreendido e até chegado ao modelo 

definido por Hector, porém o professor manteve a discussão para que os grupos restantes 

pudessem tentar chegar a um modelo qualquer. Esse momento realmente é conflituoso 

numa sala de aula, pois, por mais que o professor / pesquisador tente evitar, muitos alunos 

tentam olhar o trabalho do colega e outros, que já haviam definido o modelo intermediário, 
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ficam comentando como seria o modelo; no entanto, foi muito importante a discussão e a 

construção desse modelo. 

 Como todos os grupos já haviam chegado ao modelo intermediário, o professor 

pediu aos alunos que explicassem como haviam chegado a tal fórmula. 

 O aluno Heitor se prontificou a falar dizendo: 

 

“Quando você for montar a fórmula, que é an que é igual a a1... Ao invés de colocar mais, 

igual na PA, você pega o número (parece estar se referindo à razão) e eleva ao número que 

você quer descobrir menos um...”. 

  

 A partir daqui definimos, então, o modelo intermediário e, em seguida, para que 

pudéssemos generalizar para sequências com razões diferentes, foi perguntado aos alunos: 

 

 Professor: “Então, isso aqui nós chamamos de quê?” (Nesse momento o professor 

aponta para o número dois da fórmula escrita no quadro). 

 Alunos: “Razão”. 

 Professor: “Se não soubermos o valor dela podemos chamar de quê?” 

 

 Em meio às discussões sobre o modelo intermediário, alguns alunos estavam 

chamando o dois de “r”, termo utilizado em PA. Já, após fazer esse questionamento, alguns 

alunos sugeriram as letras “x, h e q”; quando uma aluna falou sobre utilizar “q” para razão, 

levantou-se uma desconfiança: talvez ela estivesse olhando na apostila didática, o que não 

fora permitido até então; o professor perguntou o motivo de se utilizar o “q” para razão e 

um outro aluno interferiu e respondeu: 

 

 “Eu acho que o negócio do “q” é por causa daquilo que a Bruna falou do 

quociente da nota anterior!” (referindo-se as hipóteses anteriores). 

 

 Contudo, ficou decidido, pelos alunos e pelo professor, que chamariam inicialmente 

a razão de “x”. 

 Logo, foi obtido o chamado modelo final:  

1

1

 n

n xaa  
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 Em seguida, no intuito de permitir aos alunos que testassem o modelo desenvolvido 

numa outra sequência, o professor propôs que utilizassem também a sequência decrescente 

vista anteriormente (4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, ...), pedindo que utilizassem o modelo final 

criado e encontrassem o termo a10. 

 O primeiro grupo a compreender que a razão seria ½, foi o grupo de Heitor; no 

entanto, alguns ficaram em dúvida e disseram: “Mas agora estamos dividindo por dois! 

Não vai dar certo!” Como a turma é pequena, um dos alunos disse: “É só multiplicar por 

½!”, novamente nos deparamos com outra dificuldade encontrada num ambiente de 

aprendizagem: é muito difícil controlar o ímpeto dos alunos, principalmente em casos 

como esse em que, ao perceber o questionamento, o aluno a fim de auxiliar o colega, acaba 

por contar a resposta de maneira espontânea, sem nenhuma intenção de prejudicar a 

atividade. 

 Durante essas duas aulas de implementação do projeto, foram trabalhados tópicos 

como: PG crescente, PG decrescente, razão e termo geral, no entanto, sem formalização da 

sequência PG, pois ainda trabalharíamos outros assuntos nas aulas seguintes, utilizando 

conceitos musicais. 

 

4.3.4. Escalas, Oitavas e Frequências.  

 

 As aulas a seguir foram aulas que poderíamos enquadrar ainda num processo de 

interação com o tema Matemática e Música, sendo necessárias para que os alunos 

compreendessem, nas aulas futuras, o que viria a ser o “Temperamento Musical”, pois 

fariam algumas atividades relacionando esse tema à PG. 

 Durante a terceira aula de implementação do projeto, o professor levou um 

monocórdio, no intuito de mostrar aos alunos como fora realizada a experiência de 

Pitágoras com esse instrumento e como teriam surgido as primeiras conjecturas 

catalogadas sobre as relações matemático-musicais. 

 Inicialmente, o professor recapitulou as relações entre os valores (tempos) das notas 

musicais, vistas nas aulas anteriores e, em seguida, passou a falar sobre Pitágoras e o 

monocórdio. 

 Ao mostrar aos alunos o monocórdio, alguns já, automaticamente, questionaram 

sobre a origem do nome do instrumento: “Chama-se monocórdio porque ele só tem uma 

corda?”. 
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 O professor explicou sobre a denominação, mostrou a estrutura do monocórdio e 

falou sobre sua característica principal, que seria um instrumento simplesmente para estudo 

das relações entre Matemática e Música; não se tratava de um instrumento como, por 

exemplo, o violão, utilizado para executar músicas. 

 Após mostrar a estrutura do monocórdio aos alunos, o professor passou a explicar 

sobre a experiência feita por Pitágoras14. Nesse momento, foram tratados assuntos como: 

oitavas, frequências sonoras e a relação de proporcionalidade inversa entre o comprimento 

de uma corda e sua frequência. Alguns questionamentos, como: “Esse foi o primeiro 

instrumento que existiu?”, “Quando surgiu a música?”, foram feitos durante a explicação 

da experiência de Pitágoras; o professor explicou que o monocórdio foi o primeiro 

instrumento utilizado para se analisar as relações entre Matemática e Música, que foi a 

primeira experiência científica que se tem catalogada, como se observa em Abdounur 

(1999). Sobre o surgimento da música, relatou que existe música desde as civilizações 

antigas (pré-história)15. O professor, sendo questionado sobre os tipos de instrumentos 

existentes na época de Pitágoras, falou sobre a flauta e a harpa. 

 Ao mostrar o monocórdio e suas relações matemático-musicais, o professor repetiu 

as notas, tônica, quarta, quinta e oitava no violão, para que os alunos percebessem melhor a 

consonância entre as mesmas, pois, no monocórdio, soavam muito baixo. Um aluno pediu 

para que afinasse o monocórdio com o violão e, depois de feita a afinação entre os dois 

instrumentos (o monocórdio foi afinado em Lá), o professor pode comparar a tônica com a 

oitava, a quarta e a quinta, sendo a tônica feita no violão e as outras notas nas marcações 

do monocórdio. 

 Na quarta aula, o professor decidiu mostrar o vídeo “A Matemática da Música” (TV 

Cultura, 2005) que explicava também a experiência de Pitágoras e falaria um pouco sobre 

oitavas. Esse vídeo foi revisto antes pelo professor, no intuito de analisar se o mesmo 

poderia ser visto pelos alunos antes de fazerem suas próprias conjecturas. 

 Para não interromper a sequência do vídeo, o professor sugeriu aos alunos que 

anotassem as dúvidas ou observações interessantes, para que pudessem discutir 

posteriormente; no entanto, isso não ocorreu, pois os alunos apresentavam dúvidas em 

                                                 
14 2.2.3 Pitágoras e a Harmonia dos Sons 

15
 Observa-se que, nesse momento, surgiu uma oportunidade interessante para que o professor buscasse 

auxílio do professor de História, numa perspectiva de desenvolver um trabalho ou uma pesquisa 

multidisciplinar. 
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determinadas partes e o professor voltava o vídeo ou dava uma pausa para uma explicação 

mais detalhada. 

 A partir dessa aula, o tema que estávamos trabalhando foi estendido ao conceito de 

frequências sonoras, incluindo os harmônicos (múltiplos da frequência de uma nota 

musical), assuntos necessários às atividades futuras. 

 A aula seguinte (5ª aula) serviu como uma complementação das aulas anteriores 

sobre a experiência de Pitágoras, oitavas, frequências sonoras e sobre o trabalho de 

Modelagem. 

 O professor achou necessário apresentar alguns slides sobre o processo de 

Modelagem Matemática, para que os alunos compreendessem o que estavam realizando. 

Obviamente, não foram apresentadas definições das diversas tendências existentes 

atualmente sobre Modelagem. O professor seguiu na linha de Biembengut e Hein (2003), 

sem muitas formalizações, apenas para dar uma idéia do que seria a Modelagem 

Matemática. 

 Durante a explicação, o professor relacionava as definições dos processos de 

Modelagem (Interação, Matematização e Modelo Matemático) com o projeto que estavam 

realizando, enquadrando as pesquisas que os alunos fizeram para o projeto, o vídeo 

assistido e a visita que fariam à escola de Música da cidade como processo de “Interação”. 

Ao processo de análise dos dados da experiência com violão e metrônomo, das hipóteses e 

das conjeturas feitas durante o projeto e das relações obtidas, o professor denominou 

“Matematização”. A todos esses processos anteriores e aos que envolveram os grupos para 

definição de modelos até a obtenção do modelo para o termo geral, o professor relatou que 

se trataria do processo de Modelagem Matemática e que a equação desenvolvida 

“ 1

1

 n

n xaa ” poderia ser denominada como Modelo Matemático. 

 Conceitos como o movimento sonoro (compressão, rarefação), ondas sonoras, notas 

musicais, oitavas, frequências16, escalas, foram abordados, além das divisões feitas por 

Pitágoras e Zarlino entre uma tônica e uma oitava, e também a Coma Pitagórica, dando 

início ao Temperamento Musical. 

 Ao falar sobre o movimento sonoro e ondas sonoras, surgiram algumas 

curiosidades dos alunos em como seriam ondas de sons graves e agudos, e também sobre 

ondas que denominamos supersônicas, imperceptíveis ao ouvido humano. Para explicar 

sobre características sonoras, o professor utilizou o violão, demonstrando tipos de sons 

                                                 
16

 Para esse tópico, contamos com o auxílio da Professora de Física da escola que se predispôs a falar sobre o 

assunto aos alunos, pois o mesmo faria parte do currículo daquela série. 
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curtos ou longos, graves ou agudos, fracos ou fortes e falando também um pouco sobre o 

timbre. 

 Para relacionar o tema novamente com PG, o professor escreveu no quadro um Dó 

com frequência de 262 hz e uma outra nota com 524 hz e pergunta: “Qual a relação entre 

a frequência desse dó e dessa outra nota?” 

 Os alunos respondem que é o dobro da frequência, logo, o professor conclui: 

“Então essa nota é uma oitava da nota de frequência igual a 262 hz”. 

 Em seguida, o professor utiliza o violão para mostrar a consonância entre uma 

tônica e uma oitava, tocadas juntas, que parecem fundir-se numa nota (uníssono). Contudo, 

aqueles que não possuem “ouvido musical” não percebem que se trata de duas notas 

vibrando juntas; é como se ouvissem uma nota apenas. Com isso, o professor mostra 

alguns slides, representando as duas notas vibrando separadas e depois juntas, observe as 

figuras a seguir: 

 

 

Figura 22: Tônica e Oitava tocadas separadamente 

Fonte: Própria 

 

 

 Figura 23: Tônica e Oitava tocadas simultaneamente 

 Fonte: Própria 
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 Essas figuras nos mostram uma simples interpretação de como a tônica e a oitava 

encaixariam suas frequências de maneira a se fundirem e apresentarem-se como uma única 

nota. 

 Após falar sobre tônica e oitava, o professor explicou sobre as diversas divisões que 

podem ser feitas entre uma tônica e uma oitava, denominadas “escalas”. Inicialmente, 

falou sobre a Escala Diatônica (dó, ré, mi, fá, sol lá si, dó), que é uma escala que 

praticamente todos conhecem desde crianças. Observou-se que, parece que foi dessa escala 

que surgiu o termo oitava, pois ela apresenta sete notas distintas, começando a se repetir na 

oitava nota, com o dobro da frequência da primeira, como foi mostrado aos alunos. 

 Ainda nessa aula, o professor falou novamente sobre a divisão feita por Pitágoras e 

a consonância entre as notas tônica, quarta, quinta e oitava de uma escala diatônica, 

utilizando novamente o violão, para que os alunos assimilassem melhor o conceito de 

consonância. Em seguida falou sobre a divisão feita por Zarlino, que já envolvia o conceito 

de frequência e fora calculado utilizando um aparelho denominado “mesolábio” e sobre a 

Emergência do Temperamento Musical, quando a dimensão dos acordes parece ter se 

tornado uma necessidade musical da época. O professor explicou sobre a Coma Pitagórica 

e relatou o porquê de, após 12 quintas (a divisão pitagórica era feita pelo percurso de 

quintas) ou 7 oitavas puras, haver uma dissonância17, o que prejudicava o nascimento de 

uma nova fase musical denominada Temperamento. 

 O professor falou um pouco sobre a Escala Temperada e sobre a divisão feita por 

Euler, porém sem detalhar a forma como Euler resolveu o problema, dividindo a oitava em 

doze notas igualmente espaçadas. Esse problema seria dado aos alunos, visto que se trata 

de um problema de Interpolação Geométrica, tópico do conteúdo de PG‟s. 

 As notas da Escala Temperada foram escritas no quadro: 

 

Dó / Dó# = Réb / Ré / Ré# = Mib / Mi / Fá / Fá# = Solb / Sol / Sol# = Láb / Lá / Lá# = Sib / Si / Dó 

  

 O aluno Paulo questiona: 

 “Por que no Fá não tem aquele b?” (se referindo ao bemol). 

 Antes de o professor responder, a aluna Beatriz, que parece ter estudado música, 

responde: 

 “Porque não existe mi sustenido!” 

                                                 
17

 A razão entre 12 quintas e 7 oitavas puras – matematicamente, (3/2)
12

 : 2
7
 = 1,013643261 
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 O professor afirma ser uma boa pergunta e pede aos alunos que pesquisem ou 

perguntem ao professor de música, já que iriam fazer uma visita à escola de música 

naquele dia.  

 Ao final dessa aula o professor formalizou apenas o termo PG para as sequências 

vistas até aquele momento e relatou que o fator multiplicativo deveria ser denominado 

razão. Nessa aula, o professor passou alguns exercícios de PG, que já poderiam ser 

resolvidos pelos alunos, utilizando a apostila didática. Por se tratar de uma escola de uma 

rede particular de ensino, existem algumas provas que são feitas por toda a rede, daí a 

necessidade de voltar à apostila, pelo menos para atribuição de exercícios; no entanto, até o 

momento, foram atribuídos apenas exercícios para encontrar a razão e analisar se as 

sequências eram PG‟s crescentes ou decrescentes. 

 

4.3.4.1. Visita à Escola de Música. 

 

 No decorrer do projeto o professor-pesquisador sentiu a necessidade de levar à 

escola um professor de música e alguns instrumentos diferentes do violão (único 

instrumento utilizado até o momento) para tornar claras as definições de timbre, 

frequências, escalas, oitavas, dentre outros e, como observamos anteriormente, também 

para responder a alguns questionamentos dos alunos, específicos da música. No entanto, 

em conversa com os alunos e com o professor de música, decidiram que seria mais viável 

uma visita à Escola de Música da cidade (sede da Banda Lira Vicentina18), pois lá já havia 

vários instrumentos e não seria possível levar tanta coisa à escola. 

 Foi pedida autorização à diretoria para fazer a visita à Escola de Música da cidade, 

que fica a apenas três quarteirões do colégio. Mediante a autorização, os alunos 

acompanharam o professor até o local. 

 Chegando à escola, os alunos foram se acomodando em bancos, no salão onde são 

feitos os ensaios da banda. No local havia porta partituras, instrumentos, como saxofones, 

clarinetas, trompetes, trombones, tubas, bateria, dentre outros e muitos bancos que serviam 

de assento aos músicos durante os ensaios. O professor havia levado também uma guitarra, 

para explicar um pouco mais sobre harmônicos e escalas. 

                                                 
18

 A Banda Lira Vicentina Aterradense possui noventa anos de existência, portanto, já faz parte da história da 

cidade. 
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 Inicialmente, o pesquisador apresentou o professor de Música aos alunos e, em 

seguida, passou a explicar sobre oitavas e harmônicos, escrevendo as frequências em um 

quadro negro existente na escola. 

 Ao mostrar uma nota Lá com 55 hz, outra com 110 hz e outra com 220 hz, a aluna 

Flávia perguntou:  

 “Isso é a oitava da oitava?” (referindo-se ao Lá com 220 hz). 

 O professor respondeu afirmativamente e continuou a explanação, escrevendo no 

quadro todas as notas lá, de frequências 55 hz a 880 hz. 

 Outro comentário foi feito pelo aluno Gustavo: 

 

 “55 hz é mais grave, né?... Quanto mais pra frente mais agudo fica!” 

 

 O professor respondeu afirmativamente, passando a falar sobre os harmônicos, que 

seriam múltiplos da nota fundamental (ou tônica) e que caracterizariam o timbre dos 

diversos instrumentos.  

 Ao terminar a explicação sobre harmônicos, o professor fez alguns 

questionamentos aos alunos sobre a sequência escrita no quadro, como:  

 

 “O que vocês estão percebendo nessa sequência? Qual seria sua razão?”.  

 

Provavelmente, pelo fato de já terem “formalizado” o termo PG, a maioria logo 

percebeu que novamente se tratava de uma PG, de razão dois. 

 Em seguida, os alunos pediram para que o professor de Matemática fizesse o teste 

de tônica e oitava tocadas juntas, para observarem se o professor de Música conseguiria 

distinguir quando estaria tocando uma nota ou duas (tônica e oitava); o professor de 

Música aceitou o desafio e, obviamente, acertou todas as vezes que foi testado. 

 Para que os alunos pudessem entender melhor o que seriam sons graves, o professor 

de Música utilizou os sons de uma tuba, produzindo a nota Si mais grave, que seria a nota 

mais grave da tuba. Nesse instante, surgiu um questionamento por parte do professor de 

Matemática: 

 

 “Você sabe qual seria a frequência do som mais grave que poderia ser emitido por 

essa tuba?” 
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 O professor de Música respondeu que não saberia dizer, no entanto, explicou que 

existem instrumentos mais graves ou similares, como o bombardão, porém, o mais grave 

que possuíam, ali na sede, era a tuba. 

 Os professores, para mostrar a diferença entre os timbres dos instrumentos, tocaram 

a mesma nota (mesma frequência) na tuba (professor de Música) e na guitarra (professor 

de Matemática) separadamente e juntas, com objetivo de auxiliar os alunos a assimilarem o 

que seria o timbre. 

 Em seguida, uma das questões que foram levantadas pelos alunos, aparentemente 

mais por curiosidade, foi a questão de não existir o Mi e o Si sustenidos. O professor de 

Música relatou que isso talvez estivesse relacionado à História da Música, mas que ele 

realmente não saberia explicar a razão. O professor de Matemática argumentou que talvez 

o Si estivesse tão próximo do Dó, em termos de frequências, ou mesmo de divisão entre as 

notas, assim como o Mi do Fá, que os músicos estudiosos da época preferiram não adotar 

as notas que corresponderiam ao Mi ou ao Si sustenidos. O professor ainda relatou sobre o 

caso da Música Indiana, em que o espaço entre uma tônica e a oitava tem 24 ou 28 

divisões, dependendo da região do país19, deixando claro que, para o projeto, eles 

dividiriam a escala em 12 notas, o que seria feito em sala nas próximas aulas. 

 Para reforçar mais a idéia de timbres e oitavas, o professor de Música utilizou o 

instrumento saxofone (sax tenor), produzindo a mesma nota que havia feito na tuba, uma 

nota Si, obviamente de frequência mais aguda. Em seguida tocou a oitava acima, com o 

professor de Matemática tocando as mesmas notas na guitarra. Ambos fizeram mais uma 

oitava acima da nota inicial, mostrando aos alunos as diferenças entre os timbres e a 

consonância das oitavas. 

 Para mostrar o que seriam escalas e porque houve uma necessidade do 

temperamento musical, o professor de Matemática tocou uma melodia no estilo modal, (e) 

em seguida mostrou o que seriam os acordes e falou sobre a necessidade musical da época, 

que buscava um temperamento musical entre as oitavas20
. 

 O professor de Música explicou que o violão ou a guitarra eram instrumentos 

harmônicos, pois produziam acordes e o saxofone era um instrumento solo, pois não era 

possível emitir mais de uma nota simultaneamente. Os dois professores, utilizando a 

guitarra como instrumento base e o saxofone como instrumento solo, fizeram uma amostra 

do que seria uma escala. 

                                                 
19

 Isso pode ser observado no DVD Arte e Matemática (TV Cultura, 2005). 
20

 Ver “2.2.4. A emergência do Temperamento Musical”. 
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 Após executarem uma melodia de Blues, o professor de Matemática explicou como 

é feita a divisão entre tônica e oitava no Blues norte americano e falou também sobre as 

divisões feitas na música oriental (japonesa e chinesa). 

 O aluno Paulo perguntou: 

 

 “Então, nós podemos dividir entre um dó e outro dó do jeito que a gente quiser?” 

 Professor: “Teoricamente sim, porém, aqui na nossa música ocidental, já 

utilizamos doze divisões; portanto o máximo são doze divisões, você pode utilizar outras 

como: cinco, oito... Chamamos isso de escala.” 

 

 Para finalizar, o professor de Matemática pediu aos alunos que anotassem as 

observações escritas no quadro e perguntou se havia alguma dúvida em relação ao 

conteúdo explicado naquele dia. O aluno Hector perguntou: 

 

 “Qual a escala mais utilizada no heavy metal?” 

 Professor: “Depende da banda ou do estilo, algumas bandas de heavy metal 

melódico utilizam muito as escalas menor melódica e menor harmônica”. 

 

 Uma das alunas pede para explicar um pouco mais sobre a dissonância entre um Fá 

e um Si21, como haviam assistido no vídeo em sala de aula. 

 O professor de Matemática, ainda com a guitarra em mãos, falou sobre a 

dissonância entre essas notas, executando um fá e um si simultaneamente, para que os 

alunos ouvissem o som emitido por essas notas tocadas juntas. 

 Finalizando, o professor de Matemática falou novamente sobre os harmônicos, 

executando alguns na guitarra e, em seguida, agradeceu ao professor de Música pelo 

auxílio e pela atenção dada a eles naquele dia; porém, não foi possível terminar naquele 

momento: os alunos queriam que os professores tocassem juntos e tiveram que improvisar, 

executando algumas músicas. 

 Essa aula parece ter sido motivadora, tendo despertado o interesse de alguns alunos 

pela Música, já que, na saída, foram observados alguns alunos procurando o professor de 

Música para saber como funcionavam as aulas, os horários e quais instrumentos poderiam 

aprender. 

                                                 
21

 Trítono. 
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 Outra observação importante nesse dia foi que os alunos apresentaram interesse em 

fazer uma apresentação ao colégio. No caminho de volta à escola, algumas alunas 

procuraram o professor de Matemática e pediram para que ele fizesse uma apresentação na 

escola. Ele propôs que todos poderiam ensaiar algumas músicas e tentar fazer uma 

apresentação juntos (um coral), mas primeiro consultaria os colegas em sala. 

 Essa aula pode ser considerada como grande motivadora para as aulas que haveriam 

por vir. A partir dessa visita, desse contato que tiveram com a escola de Música, com os 

diversos tipos de instrumentos e com a execução de algumas músicas pelos professores de 

Matemática e Música, grande parte dos alunos parece ter ficado motivada a adentrarem 

mais fundo no projeto. Como o leitor perceberá daqui em diante, o projeto estava delineado 

nos moldes de Biembengut e Hein (2003), para que pudessem chegar à razão do 

Temperamento Musical e, então, desenvolverem e utilizar o modelo do termo geral da PG; 

no entanto, esse projeto se estendeu. 

 Como nos fala Barbosa (2001), a Modelagem, como um ambiente de 

aprendizagem, apresenta uma oportunidade para os alunos indagarem e tomarem diferentes 

direções do que poderia estar delineado. No entanto, talvez esquemas de Modelagem 

encontrados em Bassanezi (2002), Biembengut e Hein (2003), dentre outros, nos auxiliem, 

como professores, na preparação de projetos de Modelagem, como fora nesse trabalho. 

Contudo, como observamos, o encaminhamento desses projetos dependerá da direção dada 

pelos alunos, pois eles são os atores principais das atividades desenvolvidas; logo, a 

motivação, os questionamentos, o desenvolvimento dado ao projeto pelos alunos é que 

delinearão o caminho a ser percorrido em um trabalho de Modelagem. 

 

4.3.5. O Temperamento Musical – Surge uma nova questão 

    

 Essa aula foi a sétima aula gravada. O professor iniciou-a repassando a sequência 

de algumas oitavas da nota Lá (vista anteriormente na escola de Música) no quadro, para 

discutirem, a sequência era: 

 

55hz         110hz         220hz          440hz           880hz 

 

 No intuito de se certificar se os alunos haviam percebido as relações existentes 

entre os números representando, as frequências e tipo de som (grave ou agudo) que 

emitiam, fez alguns questionamentos aos alunos, como por exemplo: 
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 “A nota lá de 55hz, seu som seria como? E a nota lá de 880hz?” 

 

 Os alunos responderam facilmente as questões, alguns fazendo sons graves (ou 

agudos) com as bocas, outros respondendo “quanto menor a frequência, mais grave será o 

som” ou “quanto maior a frequência, mais agudo será o som”; percebemos que realmente 

os alunos já pareciam ter construído seus conceitos de graves e agudos e pareciam fazer 

bem a analogia com a representação numérica descrita no quadro. 

 Para Abdounur (1999), no campo didático-pedagógico existe uma necessidade 

constante de estímulo das diversas competências da inteligência, como pretendemos, pelo 

menos, aproximar a competência matemática da musical; nesse caso, vimos alunos 

emitindo sons, numa tentativa de associar a sequência matemática descrita no quadro ao 

questionamento do professor. Mediante essa necessidade e as reflexões feitas 

anteriormente (Capítulo 3) sobre o conhecimento como uma rede de significados, 

poderíamos considerar tais estímulos como possíveis instrumentos construtores e 

mantenedores da rede de significados, visto que os alunos já estavam fazendo associações, 

hipoteticamente, sem mesmo perceberem, de representações matemáticas com conceitos 

musicais. 

 Em seguida, o professor pediu aos alunos que abrissem a apostila didática e 

analisassem qual seria a diferença entre o modelo desenvolvido por eles e a fórmula do 

termo geral escrita na apostila. A aluna Tainá respondeu: 

 

 “É o q no lugar do x!” 

 Professor: “Então, daqui pra frente nós vamos utilizar o q no lugar do x, para 

poder ficar igual ao livro, ok?” 

 

 O professor achou que seria necessário adequar também o modelo que eles haviam 

desenvolvido, comparando-o com a expressão referente à apostila, pois alguns exercícios 

da apostila didática envolveriam a letra q como razão, o que poderia confundir os alunos. 

 Em seguida, o professor escreveu outros exemplos de PG no quadro, como a 

sequência de valores de uma nota musical (1, 2, 4, 8, 16, 32,...) e pediu aos alunos que 

buscassem similaridades entre elas. Algumas alunas disseram que a razão era dois nas 

duas, porém, não houve nada que chamasse a atenção para as propriedades de uma PG, que 

era o objetivo do professor. 
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 Buscando uma maior reflexão dos alunos, o professor pediu que tentassem se 

lembrar das propriedades de uma PA, matéria vista anteriormente. Nesse instante, dois 

alunos, Hector e Paulo, começaram a relatar que a multiplicação dos termos “das pontas” 

(extremos) era igual à multiplicação dos termos do meio: 

 

 Paulo: “1 vezes 32 é 32, 2 vezes 16 é 32... 

 Hector: “É, eu ia falar isso...” 

 Paulo: “4 vezes oito é 32”. 

 

 Com essas observações feitas, o professor formalizou: 

 

 “Então, isso quer dizer que o produto dos extremos é...” 

 Alguns alunos responderam: 

 “Igual ao produto dos meios”. 

 

 Como vimos em Abdounur (1999) e Machado (2002), atualmente, a maioria dos 

teóricos, tanto da educação quanto da psicologia cognitiva, já concordam que 

conhecimento é algo que se constrói e de maneira contínua; nas hipóteses levantadas 

anteriormente pelos alunos Paulo e Hector, observamos que esses alunos teriam buscado 

relações da nova sequência com as propriedades já conhecidas da PA e, em razão de uma 

busca do pensamento analógico para determinar possíveis similaridades entre as mesmas 

(lembrando de outras conjecturas feitas anteriormente, tais como “ao invés de somar, se 

multiplica”) esses alunos conseguiram chegar a uma das propriedades de uma PG: “O 

produto dos extremos é igual ao produto dos meios equidistantes”. Isto corrobora 

Abdounur (1999), ao relatar que, a cada novo conhecimento, o indivíduo teria novas teias e 

novas possibilidades, que permitiriam a construção de um novo conhecimento agregando-

se a sua rede de significados, como uma sobreposição de conhecimentos que preencheriam 

lacunas da rede. 

 Para formalizar a propriedade e dar sequência ao projeto, o professor explicou 

sobre a propriedade de três termos consecutivos de uma PG, sendo o do meio igual à média 

geométrica dos outros dois, propriedade fundamental e que justifica a denominação 

geométrica de uma progressão. 

 Dando sequência ao desenvolvimento do tema, o professor passa no quadro um 

problema de Interpolação Geométrica envolvendo a teoria musical: 
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“Temos uma nota Lá, de frequência supostamente igual a 110 Hz, e sua oitava, 

como sabemos, terá o dobro de sua frequência (220 hz). Queremos dividir o espaço entre 

esse Lá e sua oitava com outras onze notas musicais. Observe a sequência abaixo: 

Lá, Lá#, Si, Dó, Dó# , Ré, Ré#, Mi, Fá, Fá#, Sol, Sol#, Lá, 

Como podemos fazer para encontrar a frequência das outras notas?” 

  

 Ao terminar de passar o problema no quadro, o professor relatou um pouco sobre o 

contexto histórico e que esse problema haveria surgido aproximadamente no ano de 1700 

(quando surgiram os logaritmos e as exponenciais), consistindo em dividir a oitava em 

doze notas; então, a oitava passaria a ser a décima terceira nota. 

 O professor pediu aos grupos que tentassem resolver esse problema e, caso não 

houvesse tempo, poderiam trazê-lo resolvido na próxima aula. Porém, o problema foi 

resolvido rapidamente por um dos grupos, utilizando o modelo para o termo geral. 

Enquanto o professor falava sobre o problema, a aluna Taciana disse: 

 

 “A resposta é a raiz décima segunda de duzentos e dez”. (referindo-se à razão para 

obter as outras notas). 

 O Professor, assustado, exclamou: “Já!... O que você usou?” 

 Taciana:“A fórmula, an = a1.q
n-1

” 

 

 Nesse instante, o professor não percebeu que a aluna havia se equivocado, já que o 

correto seria a raiz décima segunda de dois. 

 Tentando manter a ordem na sala, o professor pediu para que o grupo que já 

houvesse resolvido esperasse um pouco, até os outros terminarem de resolver; no entanto, 

como o comentário na sala foi geral, muitos já haviam percebido que, então, bastava 

utilizarem o modelo desenvolvido e o professor achou necessário explicar o que a colega 

havia resolvido. 

 Trata-se de um problema de interpolação geométrica com a1 = 110 e a13 = 220; 

logo, teremos n = 13. Utilizando a fórmula 1

1.
 n

n qaa , teremos: 

 

1212113

113 2.110220. qqqaa     

Logo: 12 2q  ou 12/12q  
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 Foi, então, pedido aos alunos que calculassem as frequência das notas Dó, Fá e Sol, 

correspondentes, respectivamente, ao termos a4, a9 e a11, utilizando uma calculadora. Esse 

trabalho foi feito sem maiores problemas pelos grupos; no entanto, foi necessário ao 

professor dar um valor aproximado da raiz décima segunda de dois aos alunos. Alguns 

alunos que possuíam calculadora científica fizeram os cálculos diretos. 

 Conforme nosso planejamento inicial, o projeto de Modelagem terminaria nesse 

ponto, restando apenas a aplicação de um questionário final de avaliação, para verificar as 

contribuições do projeto para a aprendizagem dos alunos.  

Contudo, decidimos continuar o projeto, pois, como dissemos anteriormente, a 

visita à Escola de Música parece ter motivado mais ainda os alunos e eles estavam 

gostando das aulas de música. Obviamente, o conteúdo matemático estava sendo 

trabalhado e o professor sentia a turma muito motivada (pelo menos a grande maioria), 

havendo apenas uns dois ou três alunos que pareciam não se interessar muito pelo trabalho. 

Tentaremos identificar isso na análise do questionário final. 

 Após terem chegado aos valores correspondentes às notas Dó, Fá e Sol, 

multiplicando pela razão encontrada, surgem os seguintes questionamentos: 

 

 “Nós vamos utilizar isso pra quê?” “Que legal! Isso serve pra gente fazer 

instrumento?” 

 

 Em meio às discussões, alguns alunos que, aparentemente, se apresentavam mais 

motivados, propõem um novo problema, ou uma nova questão de investigação: 

 

“É possível construir um instrumento musical usando Matemática?”. 

 

 Obviamente, percebendo uma possibilidade de estender o projeto, o professor optou 

por não responder às questões dos alunos e propôs uma nova pesquisa; dando continuidade 

ao projeto, voltou a falar um pouco sobre o monocórdio Pitagórico e a experiência 

realizada por Pitágoras, mostrando que o comprimento de uma corda seria inversamente 

proporcional à sua frequência; logo, se houvesse possibilidade de construírem 

instrumentos, deveriam partir dessa conjectura. 
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 Foi pedido aos alunos que pesquisassem e trouxessem, na aula seguinte, algo sobre 

como fazer instrumentos musicais com materiais recicláveis ou materiais mais acessíveis à 

nossa realidade. 

 Ao final da aula o professor achou necessário passar também alguns exercícios da 

apostila didática, sobre termo geral e propriedades de uma PG, para que os alunos não 

fossem prejudicados, caso houvesse alguma avaliação da rede de ensino da qual a escola 

fazia parte. 

 

4.3.6. Utilizando a razão de uma PG na construção de instrumentos 

 

 As aulas a seguir não foram gravadas. As observações no decorrer da pesquisa 

foram anotadas pelo professor-pesquisador em um formulário. 

 Como fora pedido aos alunos, na aula seguinte foram entregues os materiais 

pesquisados. Contudo, como relatamos anteriormente, houve necessidade de intercalar as 

atividades do projeto com algumas aulas teóricas (expositivas) de determinados tópicos 

para que o professor pudesse concluir o conteúdo de Progressões Geométricas. Assim, o 

professor concluiu a matéria sobre soma finita e infinita de uma PG. 

 Na semana seguinte, o professor propôs o desenvolvimento de alguns instrumentos, 

baseando-se nas pesquisas que os alunos fizeram. Ficou decidido, entre professor e alunos, 

que seriam confeccionados cinco instrumentos, pois eram cinco grupos; no entanto, seria 

feito um sorteio para decidir qual instrumento cada grupo faria. 

 Os instrumentos sorteados foram:  

 

 Flauta de PVC – feita com pedaços de tubos de PVC; 

 Marimba de Metal – feita com pedaços de canos de metal; 

 Carrilhão – feito com pequenos cilindros (de preferência sólidos) de metal; 

 Marimba de garrafas – feita com garrafas de vidro; 

 Piano de PVC (marimba de PVC) – feito com tubos de PVC. 

 

 Nesse dia, os alunos fizeram alguns esquemas de como montariam os instrumentos, 

calculando o tamanho dos tubos, quantidade de água nas garrafas, etc. Utilizando a razão 

do Temperamento Musical, já conhecida por eles, só que, dessa vez, utilizariam 
12/12

1
q , 

pois estávamos tratando de comprimento e, como os alunos viram anteriormente, o 
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comprimento do tubo ou a altura da água na garrafa seria inversamente proporcional à 

frequência. 

 Durante algumas aulas, o professor corrigiu alguns exercícios propostos, sendo 

também realizada uma avaliação sobre PA e PG, dentro do cronograma escolar.  

 Após duas semanas da aula em que decidiram sobre a confecção dos instrumentos, 

foi feita uma análise dos instrumentos construídos, sendo recolhidos alguns depoimentos 

dos alunos, em relação ao trabalho que estavam realizando, os quais disponibilizamos a 

seguir: 

 

Grupo 1: Marimba de Garrafas (Cláudia, Flávia, Patrícia, Tainá) 

  

 

Figura 24: Marimba de garrafas 

  

 Alguns comentários dos integrantes do grupo: 

  

 “Tivemos, primeiramente, uma aula de música, achamos como calcular, para 

depois desenvolver o projeto.  

 Primeiro o professor explicou o projeto para depois explicar a matéria. Acho que 

isso faz diferença, porque sai da sala de aula, música é coisa agradável. 

 Chegamos às fórmulas por nós mesmos. 

 Ver aplicação é sempre interessante. 

 Conseguimos ver bem a relação entre PG e o som.” 
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Grupo 2: Carrilhão (Gustavo, Isabela, Lívia, Lucas) 

 

 

Figura 25: Carrilhão 

  

 “Fizemos o cálculo de 12/12 de uma razão e escolhemos o tamanho do Dó
22

 (15 cm). 

Aí calculamos os outros comprimentos fazendo 15/ 12/12 , 15/ 12/22 , 15/ 12/32 , etc, formando 

o C#, D, D#,...  

Gustavo: Meu pai mexe com oficina e assim passamos os valores pra ele e ele cortou. 

Usamos um tubo de PVC e canos de alumínio. Utilizamos uma distância de 1 cm entre os 

tubos. 

Isabela: Eu achava que não tinha cálculo matemático nenhum envolvido, que se pegava 

um tubo e ia diminuindo, por exemplo, de 1 em 1 cm, só pra variar o tamanho, pela 

estética. Nunca tinha pensado que o tamanho influenciava no som. É melhor aprender na 

prática que na teoria. 

Isabela: Meu pai e minha mãe participam de um consórcio e todo mês aumenta R$5. Aí eu 

parei pra pensar se isso era PA ou PG. É PA de razão 5! 

Lívia: Todo instrumento que eu vejo, agora, fico pensando no cálculo envolvido. A prática 

empolga mais.” 

 

 

                                                 
22

 Quando os alunos se referem ao Dó, eles estão se referindo à tônica, isso não quer dizer que a frequência 

do instrumento seja baseada na frequência de uma nota Dó, para que pudéssemos fazer isso necessitaríamos 

de um analisador de frequências. 
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Grupo 3: Marimba de Metal (Beatriz, Bruna, Heitor) 

 

 

Figura 26: Marimba de Metal 

 

 “Usamos a PG escolhendo o tamanho do dó (40 cm) e usamos a razão 1/ 12/12 . O 

professor passou a frequência das notas. A gente começou direto do projeto e ele foi 

ensinando a gente, a partir do projeto. Ele fez a gente chegar às nossas próprias 

conclusões. Obs: Os alunos tocaram a música dó-ré-mi no instrumento. 

Heitor: Acho que estimula mais o raciocínio. Antes mesmo de passar a matéria, a gente já 

tinha visto PA, então a gente sabia que era uma progressão, mas que tinha diferenças da 

PA. 

Beatriz: Acho que foi pouco tempo de trabalho, mas isso foi a única coisa ruim. 

Heitor: Matemática é uma matéria cansativa. Sempre que tiver oportunidade é legal usar 

a prática, porque a gente fica mais motivado.  

Beatriz: Usamos suporte de cortina. A madeira tinha na minha casa mesmo. Ficou 

faltando uma borrachinha no suporte e pintar, pra ficar mais bonito. 

Bruna: Usamos materiais mais simples. O professor levou a gente numa escola de música 

antes pra gente ter noções de frequência, do som, mostrar as oitavas. Acho que ver o 

projeto ajudou, porque PG é uma matéria difícil, exige raciocínio, mas ter começado a ver 

pelo projeto ajudou. Nunca tinha reparado que havia relação entre o comprimento e os 

sons. 

Beatriz: Eu toco bateria. Antes eu tocava e olhava só o meu, agora fico reparando em 

cada instrumento, nos sons. 
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Grupo 4: Flauta (Hector, Paulo, Taciana) 

 

 

Figura 27: Flauta de PVC 

 

 “Fizemos as medidas e escolhemos o tamanho do dó (30 cm) e, então, calculamos 

o Ré fazendo 30/ 12/22 , o Mi 30/ 12/42 e assim por diante. Utilizamos um cano de PVC, 

esquentamos um arame para cortar, esmerilhamos, tampamos a outra extremidade com 

uma rolha, soldamos a chapa que vai por cima da flauta e passamos tinta prata. Nosso 

instrumento não possui sustenido. Ia ficar os sons muito próximos um do outro, além de 

ficar uma flauta muito grande.  

Paulo: Achamos interessante, porque conseguimos pensar no dia- a- dia, que tudo 

depende da matemática. A gente nunca achou que ia tirar som de tubo de PVC. 

Taciana: Acho que não tem nenhum ponto negativo. A gente achava, no começo, que 

nosso instrumento ia ser o mais bobinho, agora a gente acha o nosso o mais legal. 

Paulo: Ficou mais fácil entender a matéria do livro, acho que isso podia continuar, com 

outras coisas ligadas à Matemática no nosso cotidiano. 

Taciana: Se fosse um projeto interessante como esse, mesmo fora do horário de aula, a 

gente iria. Inclusive nesse projeto a gente ficou no feriado, fim de semana, até 10 horas da 

noite fazendo e achando legal. 

Paulo: O projeto vai me ajudar a lembrar o que é PA e PG. Sempre que eu ouvir falar 

disso, vou lembrar dos instrumentos e lembrar pra que serve essa matéria.”  
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Grupo 5: Piano de Pvc (Ana, Eduardo, Gisele, Larissa, Valéria) 

 

 

Figura 28: Piano de PVC 

 

 “Fizemos as medidas e escolhemos o tamanho do dó (40 cm) e então calculamos o 

dó sustenido fazendo )2(40 12/1 e assim por diante. O Chrisley explicou a razão e a gente 

foi obtendo os outros. Ele levou um instrumento (monocórdio) mostrando que, ao dividir a 

corda, mudava o som. Fizemos a prova há poucos dias, achamos difícil.  

Ana: Eu não tenho dom pra matemática, mas com o Chrisley acho que fica mais fácil.  

Larissa: Pra quem futuramente quer trabalhar com algo relacionado, é importante 

aprender PG.  

Gisele: A gente aprende mais que vendo só na teoria. 

Eduardo: O ponto negativo é que precisa pensar demais. (Nesse momento o resto do 

grupo em coro gritou: Não precisa não!) Achamos que, se cada matéria tivesse uma 

experiência dessa, seria melhor. A gente guarda mais a matéria. 

Larissa: Na minha prova acho que o projeto não fez muita diferença não. Na 

aprendizagem fez, mas na prova não. Acho também que eu deveria ter estudado mais.  

Valéria: O Chrisley coloca umas questões bem complicadinhas. 

Ana: A questão dos instrumentos que envolvia PG foi a parte mais fácil. A parte de PA, 

que não envolvia o projeto, foi a parte que eu não assimilei e fui mal. Mesmo fora do 

horário, a gente fica interessado. A aula fica bem mais agradável.” 
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4.4. Levantando algumas categorias de análise  

 

 A partir dos relatos feitos pelos grupos, podemos estabelecer algumas categorias de 

análise relacionadas à nossa questão de investigação, as quais passamos agora a descrever.  

 

4.4.1. Motivação 

 

 Grupo 1: “Música é coisa agradável”. “Ver aplicação é sempre interessante”. 

 Grupo 2: “É melhor aprender na prática que na teoria. A prática empolga mais”. 

 Grupo 3: “Matemática é uma matéria cansativa. Sempre que tiver oportunidade é 

legal usar a prática, porque a gente fica mais motivado”. 

 Grupo 4: “Inclusive nesse projeto a gente ficou no feriado, fim de semana, até 10 

horas da noite fazendo e achando legal”. 

 Grupo 5: “Achamos que, se cada matéria tivesse uma experiência dessa, seria 

melhor”. 

 

Como observamos nesses relatos, a Modelagem Matemática relacionada à Música 

pode despertar um interesse e uma motivação nos alunos no decorrer do projeto. 

Obviamente, não foram todos os alunos a darem seu parecer; no entanto, pretendemos 

abordar todas as opiniões na análise do questionário final. 

 

4.4.2. Vestígios de Pensamento Analógico  

 

 Grupo 1: “Acho que isso faz diferença, porque sai da sala de aula [...] 

Conseguimos ver bem a relação entre PG e o som”. 

 Grupo 2: “Eu achava que não tinha cálculo matemático nenhum envolvido, que se 

pegava um tubo e ia diminuindo, por exemplo, de 1 em 1 cm, só pra variar o tamanho, 

pela estética. Nunca tinha pensado que o tamanho influenciava no som”. 

 Grupo 3: “O professor levou a gente numa escola de música antes pra gente ter 

noções de frequência, do som, mostrar as oitavas. Acho que ver o projeto ajudou, porque 

PG é uma matéria difícil, exige raciocínio, mas ter começado a ver pelo projeto ajudou”. 

“Eu toco bateria. Antes eu tocava e olhava só o meu; agora fico reparando em cada 
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instrumento, nos sons”. “Nunca tinha reparado que havia relação entre o comprimento e 

os sons”. 

 Grupo 4: “A gente nunca achou que ia tirar som de tubo de PVC”. “Ficou mais 

fácil entender a matéria do livro, acho que isso podia continuar, com outras coisas ligadas 

à Matemática no nosso cotidiano”. 

 Grupo 5: “O Chrisley explicou a razão e a gente foi obtendo os outros. Ele levou 

um instrumento (monocórdio) mostrando que, ao dividir a corda, mudava o som”. “O 

ponto negativo é que precisa pensar demais”. “A gente guarda mais a matéria”.   

 

Em relação aos possíveis vestígios de pensamento analógico identificados, 

consideramos bem próximos de algo que poderia ser denominado por alguns estudiosos de 

relações interdisciplinares percebidas pelos alunos; contudo, não podemos negar o fato de 

que muitos alunos passaram a fazer analogias entre comprimentos de tubos ou cordas 

(calculados por PG) e sons, a fazer comparações entre diferentes tipos de instrumentos, a 

conjecturar que a natureza do som não depende de uma simples estética, mas de cálculos 

envolvendo PG. Assim, todas as falas destacadas anteriormente sugerem uma busca, tanto 

de analogias entre Matemática e Música, quanto em relação ao cotidiano desses alunos. 

 Gostaríamos de destacar a fala do aluno Eduardo: “O ponto negativo é que precisa 

pensar demais”. Talvez já seja um conhecimento de senso comum supor que, atualmente, 

muitos estudantes preferem estudar (entenda-se memorizar) conteúdos na véspera das 

provas, esquecendo tudo em seguida. Essa fala traduz algo contrário! Num projeto como 

esse, o aluno é convidado a investigar e tirar suas próprias conclusões, acarretando uma 

busca contínua à sua rede de significados, ou seja, o aluno precisa realmente “pensar” e 

analisar sobre suas próprias observações, se possível, fazendo analogias entre conteúdos já 

conhecidos por ele. 

 

4.4.3. Possíveis relações com a rede de significados 

 

 Grupo 1: “Chegamos às fórmulas por nós mesmos”. 

 Grupo 2: “Meu pai e minha mãe participam de um consórcio e todo mês aumenta 

R$5. Aí eu parei pra pensar se isso era PA ou PG. É PA de razão 5!” “Todo instrumento 

que eu vejo, agora, fico pensando no cálculo envolvido”. 

 Grupo 3: “Antes mesmo de passar a matéria, a gente já tinha visto PA, então a 

gente sabia que era uma progressão, mas que tinha diferenças com a PA”. 
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 Grupo 4: “O projeto vai me ajudar a lembrar o que é PA e PG. Sempre que eu 

ouvir falar disso, vou lembrar dos instrumentos e lembrar pra que serve essa matéria”. 

 Grupo 5: “A questão dos instrumentos que envolvia PG foi a parte mais fácil. A 

parte de PA que não envolvia o projeto foi a parte que eu não assimilei e fui mal na 

prova” 

  

 A partir de possíveis ligações feitas entre o projeto e a rede de significados dos 

alunos, observamos que houve uma busca das relações obtidas por fatores aprendidos 

anteriormente, em alguns casos observamos citações sobre o termo PA, e em alguns casos, 

uma possível busca em relacionar e / ou fazer analogias entre o cotidiano e o conhecimento 

já construído por eles. 

 

4.5. Concluindo o projeto: A “I Mostra de Matemática e Música do Colégio São 

Rafael”  

 

 Voltando à finalização do projeto, o professor deu algumas sugestões para melhorar 

ainda mais os instrumentos, para que os alunos pudessem apresentá-los à escola. Logo, 

surgiu um interesse da maioria dos alunos em fazer também uma apresentação musical; 

então, o professor propôs fazer um coral, ele convidaria mais músicos e os alunos 

cantariam. Alguns queriam tocar os instrumentos em algumas músicas, mas isso 

demandaria um tempo maior para o ensaio, então, poderia não ser viável. Ficou decidido 

que ensaiariam algumas músicas para cantarem e o professor convidaria mais dois músicos 

para auxiliá-los. 

 Como essa iniciativa também partiu dos alunos, o professor conversou com toda a 

turma e deixou claro que, se alguém não quisesse participar do coral, não seria obrigado. 

No entanto, todos quiseram participar; alguns até ficaram empolgados. 

 O professor ensaiou três músicas com os alunos, em horários diferentes do horário 

normal de aula, convidou o professor de Música que havia participado do projeto e mais 

um músico que tocaria teclado e faria o acompanhamento. 

 Após alguns ensaios, no dia 15 de junho de 2009, foi realizada a “I Mostra de 

Matemática e Música do Colégio São Rafael”, contando com a presença de pais, alunos e 

professores de todas as séries, bem como da imprensa local23. Os grupos apresentaram e 

                                                 
23

 Veja a material do jornal em Anexo 1. 
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explicaram como haviam confeccionado os instrumentos, utilizando Progressões 

Geométricas, e em seguida, foi realizada uma apresentação musical aos expectadores por 

professores e alunos. 

 Na perspectiva de se avaliar o modelo obtido e sua aplicação na confecção dos 

instrumentos, e porque não dizer, também dentro da chamada validação do modelo 

(BIEMBENGUT e HEIN, 2003), o professor convidou alguns músicos para darem seus 

pareceres sobre os instrumentos, sendo que todos consideraram ótimo o trabalho 

desenvolvido pelos alunos, principalmente a Flauta de PVC, que ficou com um som bem 

afinado, segundo um dos músicos que tocava instrumento de sopro. Aqui, vale ressaltar 

que os alunos utilizaram apenas cálculos matemáticos e não tinham conhecimento musical 

suficiente para dizerem se todas as notas estavam perfeitamente afinadas. 

 

4.6. Analisando o questionário final 

 

 Após a realização de todas as atividades do projeto de Modelagem, distribuímos um 

questionário aos alunos participantes para que pudéssemos avaliar as contribuições e as 

falhas que poderiam ter existido durante a realização do nosso trabalho. 

 Conforme relatado anteriormente, esse questionário
24

 foi distribuído aos alunos 

para que eles pudessem responder a ele fora do horário normal de aulas, para que não 

houvesse prejuízo a suas atividades escolares. 

 A turma participante contou com 19 alunos, porém um dos alunos não devolveu o 

questionário. Por questões éticas, deixamos a critério dos alunos responder ou não ao 

questionário, logo não exigiríamos dos alunos que o devolvessem. Analisaremos, então, os 

18 questionários que foram devolvidos. 

 Nosso maior intuito é identificar as principais contribuições para aprendizagem, na 

visão dos depoentes; assim, pretendemos fazer uma análise qualitativa dos dados 

coletados, tentando não tratar superficialmente depoimentos que apresentem alguma 

relevância para análise das contribuições do projeto. 

 As questões iniciais (1 a 6) tinham como objetivo analisar se os alunos possuíam 

algum conhecimento musical, envolvendo também questões relacionadas ao interesse, 

tanto pela Música quanto pela Matemática. 

                                                 
24

 Veja o questionário em Apêndice 1. 
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 Na questão 1, pretendíamos identificar se os alunos tocavam algum instrumento e, 

se houvessem respostas positivas, quais seriam esses instrumentos. 8 alunos declararam 

que tocavam algum instrumento; dentre os citados estão: violão, guitarra, bateria e teclado. 

 Na questão 2, perguntamos se eles estudam ou já haviam estudado Música. 11 

alunos responderam positivamente. Talvez, por uma parte dos alunos, aparentemente, já ter 

tido um contato com a Música, isso tenha facilitado a implementação desse projeto; no 

entanto, não conseguimos perceber, durante as atividades do projeto, algum conhecimento 

mais elaborado sobre escrita musical ou sobre tônicas, oitavas e escalas. 

 A questão 3 pretendeu identificar a motivação dos alunos (pós-projeto) em aprender 

a tocar algum instrumento e o motivo. Grande parte da turma (15 alunos) disse que teria 

interesse em aprender algum instrumento. Muitos escolheram mais de um e catalogamos o 

seguinte: violão (11 alunos), guitarra (7 alunos), teclado ou piano (2 alunos), bateria (2 

alunos) e violino (1 aluno). 

 Em relação aos motivos, eles apresentaram características muito semelhantes. 

Poderíamos resumir em um motivo principal que foi “porque acham interessante, legal ou 

bonito” e um outro motivo, que não apresentou semelhança com a resposta dos demais, foi: 

“Gostaria de converter meus pensamentos em música”. 

 Na questão 4, tentamos identificar se os alunos realmente gostavam de Música, 

chegando aos seguintes resultados: 11 alunos disseram que “gostam muito” e 7 alunos 

disseram que “gostam”. Como conjecturamos no início desse projeto, a Música pode 

despertar interesse nos alunos em aprender algo novo, porque a maioria dos jovens tem 

afinidade com ela, e isso foi comprovado nessa turma; o projeto realmente parece ter 

despertado o interesse nos alunos, principalmente pelo fato de gostarem de Música, o que 

também observamos na questão 5, quando perguntamos se eles gostariam que houvesse 

aulas de Música no colégio e 14 alunos responderam positivamente. 

 Já em relação ao gosto pela Matemática, os resultados foram um pouco diferentes: 

16 alunos disseram que “gostam muito” ou “gostam” de Matemática, 1 aluno respondeu 

que “é indiferente” e 1 aluno respondeu que “não gosta” da disciplina. No entanto, 

acreditamos que o projeto possa ter contribuído positivamente para tal resultado.   

 As questões 7 a 13 apresentam um caráter mais qualitativo; analisaremos as 

opiniões dos alunos sobre o projeto tentando identificar possíveis contribuições que este 

tenha proporcionado à aprendizagem de PG‟s. 

 Na questão 7, perguntamos aos alunos se o projeto havia contribuído de alguma 

forma para o seu aprendizado e pedimos a eles que explicassem sua resposta. 
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 Todos os alunos responderam positivamente; sintetizamos as justificativas 

apresentadas em quatro tipos de respostas: 

 

 Aplicações práticas motivam e facilitam o aprendizado; 

 A relação entre e Matemática e Música, destacada no projeto, mostrou a ligação 

entre a Matemática e o cotidiano; 

 O projeto motivou, despertou o interesse e / ou chamou a atenção; 

 Foi uma maneira diferente de aprender Matemática. 

 

 Ao analisarmos as respostas dos alunos, observamos que grande parte estava se 

referindo a um aprendizado relacionado à aplicação prática. Dessa forma, os alunos 

parecem conceber que a aplicação prática de matérias como a Matemática facilita o 

aprendizado, como destacamos na resposta de um dos alunos, abaixo: 

 

 Questionário 4: 

 

  

 Ainda analisando essa questão, observamos respostas baseadas em “motivação”, 

“despertar o interesse”, “chamar a atenção”, o que nos parece comprovar que realmente o 

projeto tenha motivado e / ou despertado o interesse nos alunos em pesquisar e aprender 

Matemática, correlacionando com as atividades do projeto. 

 A questão 8 também tenta identificar contribuições à aprendizagem dos alunos, 

pedindo que descrevessem um pouco do que aprenderam com o projeto. Obtivemos vários 

tipos de respostas que sintetizamos abaixo: 

 

 Aprendizagem matemática / musical relacionada à prática: a maioria dos 

questionários apresentou respostas correlacionando à matéria PG com a Música, 

quase sempre destacando que a aplicação prática e / ou ao cotidiano facilitou a 

aprendizagem do conteúdo. Alguns exemplos: 
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 Questionário 5: 

 

 Questionário 18: 

 

 

 Até agora, observamos que os alunos deram grande importância à aplicação prática 

dos conhecimentos matemáticos, objetivo em voga de um projeto de Modelagem que 

envolva a construção de objetos. 

 

Obtivemos, ainda, outros tipos de respostas à questão, relacionadas a: 

 

 Relatos sobre as atividades: nesse caso, os alunos tentavam explicar detalhes do 

projeto, tentando mostrar conhecimentos específicos que desenvolveram mediante 

cálculos utilizados nas atividades. 

 Aprendizagem musical: alguns alunos relataram conhecimentos sobre Música 

relacionados também aos ensaios da apresentação do projeto, como: “Aprendi a 

cantar, soltar a voz”, “Para a voz sair melhor devemos manter uma determinada 

postura”. 

 

Podemos considerar essas duas últimas respostas como relatos das atividades 

desenvolvidas, apesar de ter achado interessantes os comentários sobre a aprendizagem 

musical, pois foram coisas relacionadas à postura musical de um vocalista, ou ao canto 

propriamente dito, que os professores de Matemática ou de Música possam ter dito durante 

os ensaios e que os alunos parecem ter dado muita importância. 

 A questão seguinte (questão 9) buscava opiniões dos alunos sobre aulas tradicionais 

(matéria / exercícios) e projetos de Modelagem, como haviam feito. O objetivo dessa 
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questão era analisar se realmente, na opinião dos alunos, esse tipo de projeto poderia ser 

algo que pudesse se destacar, além daquilo que denominamos de aulas tradicionais. 

 Mais uma vez, separamos todas as respostas em grupos que apresentaram 

características similares: 

 

 Aprendizagem do conteúdo relacionada ao cotidiano e utilizando a prática; 

  

 Questionário 10: 

 

 

 Com a prática realizada no projeto, as aulas ficaram mais interessantes; 

 

 Questionário 6: 

 

  

Questionário 8: 

 

 

 Desmotivação das aulas tradicionais e o despertar do interesse com projetos de 

Modelagem. 

 

Questionário 13: 
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 Houve também uma resposta que poderia se enquadrar no terceiro tipo, porém 

consideramos que descreve outro assunto até agora não destacado: os diálogos entre 

professor / aluno, aluno / professor e aluno / aluno. Como esse questionário foi respondido 

a lápis, transcreveremos a resposta do(a) aluno(a): 

 

 Questionário 1: 

 “Na maioria das vezes a aula dentro da sala, no fim dos 50 minutos, todos os 

alunos já estão cansados e distraídos. Já nessas aulas, nós interagimos com o professor, 

podendo dar ideias e dando oportunidade para todos falarem”. 

 

 Observe que esse aluno parece dar importância ao diálogo que surgiu em diversas 

ocasiões no decorrer do projeto. Isso nos faz recorrer novamente aos “ambientes de 

aprendizagem” referidos por Barbosa (2007, p. 161-162), tão importantes num processo de 

Modelagem, em que os diálogos são fontes propícias para construção de conhecimentos, 

tanto pelos alunos quanto pelos professores. 

 Novamente, analisando os tipos de respostas dadas pelos alunos, podemos notar 

que se destaca a ideia de aula tradicional como algo questionável. Entretanto, 

consideramos que, em certas ocasiões, devemos intercalar aulas expositivas até mesmo 

num projeto de Modelagem, de acordo com a necessidade dos alunos. No entanto, os 

alunos parecem pedir que essa realidade mude e praticamente todos reconhecem que, 

projetos como o que fora realizado, despertam muito mais o interesse ou a motivação em 

aprender. Fica então a questão: o que fazer ante os currículos carregados e pré-

estabelecidos, com os quais nos deparamos em muitas escolas? 

 Partindo para a análise das questões 10 e 11, nas quais objetivamos identificar 

algum tipo de dificuldade encontrada pelos alunos no desenvolvimento do projeto, 

observamos que apenas 5 alunos assumiram ter tido algum tipo de dificuldade. 

Enquadramos as dificuldades relatadas em três grupos distintos: 

 

 Dificuldades em relação aos cálculos para a construção dos instrumentos; 

 Dificuldades em desenvolver a parte teórica; 

 Dificuldades em montar o instrumento. 

 

 A primeira dificuldade destacada se deve ao fato de que os estudantes estavam 

trabalhando divisão por números com expoentes fracionários e os cálculos realmente não 
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eram tão simples; permitimos o uso de calculadoras na atividade que envolveu o cálculo 

dos materiais para montagem dos instrumentos. Portanto, em certos casos, alguns alunos 

(como no grupo da Marimba de Garrafas) calcularam um valor aproximado da raiz 

duodécima de dois (1,059463...) e fizeram os cálculos a partir de seu valor. Já outros 

alunos, como os grupos do Carrilhão e do piano de PVC, utilizaram calculadora científica. 

 Sobre as dificuldades em relação à parte teórica, constatamos que, aparentemente, 

as dificuldades estavam relacionadas às aulas expositivas sobre o Temperamento Musical e 

sua relação com a construção de instrumentos. No decorrer das atividades, observamos que 

alguns grupos tiveram dificuldades em perceber a relação de proporcionalidade inversa 

entre uma frequência e o tamanho do tubo ou da corda que precisariam determinar. 

Observemos a transcrição do relato feito pelo(a) aluno(a) (questionário 1): 

 

 “A dificuldade em relacionar a matéria aprendida nos instrumentos e a fórmula no 

papel, sempre tive dificuldade em números...” 

 

 Apenas um dos alunos relatou que apresentou dificuldades na montagem do 

instrumento, talvez pelo fato de muitos grupos terem que se deslocar para encontrarem 

materiais, cortarem, furarem ou lixarem os tubos, como no caso dos instrumentos Marimba 

de Metal, da Flauta de PVC, dentre outros. 

 Nas últimas questões (12 e 13), procuramos saber a opinião dos alunos sobre a 

realização do projeto de Modelagem, se haviam gostado ou não e se teriam alguma 

sugestão ou crítica sobre o mesmo. 

 Não tivemos respostas negativas sobre o projeto. Todos os alunos responderam que 

gostaram (12 alunos – gostaram muito e 6 alunos – gostaram) do desenvolvimento e das 

aulas envolvendo o mesmo, como observamos em relatos anteriores. 

 Destacamos algumas sugestões ou críticas feitas pelos alunos: 

 

1) Realizar novos projetos de Modelagem; 

2) Fazer mais exposições do trabalho realizado; 

3) Que trabalhos como esse sejam realizados nos horários de aula; 

4) Poderiam ter sido realizados mais ensaios e os colegas terem levado mais a sério a 

apresentação. 
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 Na sugestão 1, os alunos parecem realmente ter gostado da realização do projeto de 

Modelagem e pedem novos projetos, supostamente visando a “escapar”, novamente, um 

pouco das aulas tradicionais e poderem construir novos conhecimentos pela prática, o que 

muitos valorizaram, como observamos na análise desse questionário. 

 Na sugestão 2, um dos estudantes solicitou que fizéssemos mais exposições do 

projeto. Esse realmente talvez tenha sido um ponto falho, pois tivemos apenas uma 

apresentação do projeto para a escola e a comunidade. No entanto, por se tratar de uma 

segunda-feira, muitos pais de alunos, ou até mesmo pessoas interessadas no tema do 

trabalho, não puderam comparecer à exposição. 

 Na sugestão 3, foi pedido que as aulas envolvendo o projeto fossem realizadas no 

período normal de aulas, o que ocorreu em praticamente 90 % das atividades realizadas no 

colégio. Porém, alguns ensaios para a apresentação, as pesquisas solicitadas pelo professor 

e a montagem dos instrumentos, foram feitos, geralmente, durante o período da tarde, na 

escola ou em suas próprias casas, o que é obviamente uma necessidade eminente em 

projetos de Modelagem. 

 Na crítica 4, concordamos que deveria haver mais ensaios. Os alunos pareciam 

estar se envolvendo cada vez mais com a Música; porém, por necessidades curriculares e 

acadêmicas, deveríamos findar o projeto e os ensaios já estavam sendo, praticamente 

todos, opcionais e fora do horário de aula. Com isso, alguns alunos não compareciam. 

Sobre o fato de alguns estudantes não terem levado a sério os ensaios ou a apresentação, 

talvez o(a) aluno(a) tenha considerado as faltas aos ensaios uma falta de compromisso dos 

colegas, apesar da boa apresentação final, segundo os musicistas presentes.  

Apesar de considerar interessantes as avaliações feitas pelos alunos no questionário 

final, procuraremos reunir nossas considerações e impressões sobre o projeto e suas 

contribuições a partir de nossa experiência como professor, como pesquisador e, acima de 

tudo, como observador de tudo o que aconteceu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 131 

Capítulo 5 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A música cria para nós, um passado que 

ignorávamos e desperta em nós, tristezas que 

tinham sido dissimuladas às nossas lágrimas... 

                                                      Oscar Wilde 

 

 Ao iniciarmos o projeto para desenvolvimento deste trabalho, conjecturamos que 

envolvendo Música com elementos matemáticos poderíamos desenvolver em meio aos 

alunos envolvidos na pesquisa, algum tipo de interesse ou motivação pela aprendizagem da 

Matemática. Obviamente, em nenhum trabalho que envolva Modelagem Matemática 

conseguimos prever sistematicamente os caminhos que serão delineados, muito menos as 

contribuições, desafios ou rejeições que poderão apresentar-se no decorrer desta aventura 

educacional. Hoje, percebemos que esse trabalho não contribuiu apenas para o 

desenvolvimento do interesse pela matéria, pela qual estávamos envolvidos, mas também 

para o desenvolvimento do interesse, em alguns casos, pela Música e pelas aplicações da 

Matemática no cotidiano. 

 A questão de investigação base de nosso trabalho procurou identificar “Quais as 

contribuições que uma proposta de ensino envolvendo modelos matemáticos e Música, 

numa perspectiva do Pensamento Analógico para construção de significados, poderia 

proporcionar a aprendizagem de Progressões Geométricas no segundo ano do Ensino 

Médio”; assim, mediante a análise dos dados, pudemos reunir e dissertar sobre algumas 

categorias de análise identificadas em meio às atividades do projeto, ou mediante os 

depoimentos e questionários dos alunos. 

 Para que possamos discutir e analisar essas possíveis contribuições à aprendizagem, 

dividiremos nossos argumentos em três categorias principais, que são: 

 

 Motivação para a aprendizagem; 

 Projeto de Modelagem / Ambientes de Aprendizagem; 

 O Pensamento Analógico e sua relação com a Rede de Significados para 

construção do conhecimento. 
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 5.1. Motivação para a aprendizagem 

 

 Pudemos observar, em meio ao desenvolvimento do projeto, várias situações que 

poderiam se apresentar como relacionadas à motivação ou ao interesse em buscar 

conhecimentos sobre as relações matemático-musicais e, dessa forma, contribuindo para 

uma construção de novos conhecimentos matemáticos, visto que os conteúdos da matéria 

que estávamos trabalhando estavam implícitos nas atividades realizadas. 

 No decorrer das aulas e mediante a análise do questionário final, observamos 

relatos de alunos dando ênfase às aplicações práticas da Matemática como motivadoras e 

facilitadoras de seu aprendizado. Em alguns casos, os alunos relatavam certo 

descontentamento com as aulas tradicionais, não apenas em relação à disciplina 

Matemática, mas em relação a outras disciplinas. Conforme analisamos, alguns alunos, ao 

responderem ao questionário, passaram a questionar as aplicações envolvendo outras 

disciplinas de seu currículo escolar. 

 Outra hipótese que podemos levantar em relação à motivação está relacionada aos 

relatos de alunos que destacaram o projeto como “uma maneira diferente de aprender 

Matemática”, ou como algo que “despertou o interesse e / ou chamou a atenção”. Em 

alguns casos, os alunos sugeriram a realização de outros projetos de Modelagem e, com 

isso, observamos que nosso trabalho parece ter estimulado ou motivado alguns alunos à 

realização de novos projetos, seja envolvendo pesquisas, Modelagem ou aplicações 

práticas das disciplinas escolares. 

 Conforme destacamos em Biembengut e Hein (2003), o objetivo de desenvolver no 

educando suas potencialidades, seu pensamento crítico (questionador) e independente é 

uma das metas e provavelmente sempre tenha sido um dos desafios em prol da Educação 

Matemática. Conforme o desenvolvimento desse trabalho e mediante a análise e discussão 

dos dados, observamos que uma das possíveis estratégias para o desenvolvimento desse 

pensamento crítico e independente, envolvendo interesse e / ou motivação, seria a 

Modelagem Matemática. Isso se confirma devido às discussões que surgiram durante as 

aulas de implementação do projeto e, conforme destacamos, no delineamento de novos 

caminhos e novas questões, que oportunizaram aos alunos o desenvolvimento de novas 

atividades além do que fora planejado inicialmente para o projeto, confeccionando 

instrumentos musicais e participando de uma apresentação musical, idealizada pelos 

próprios alunos. 
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 Podemos situar essa motivação e as discussões observadas como agentes 

contribuidores para o desenvolvimento de uma situação de aprendizagem, conforme 

destacamos em Barbosa (2007): uma das conceituações sobre Modelagem Matemática 

estaria ligada aos “ambientes de aprendizagem”, sugeridos por Skovsmose (2000), em que 

os alunos são convidados a investigar, por meio da Matemática, situações ligadas à 

realidade. 

Em meio a essas situações que proporcionam uma interação social entre os alunos e 

o professor, poderão surgir discussões e questionamentos proporcionando um ambiente de 

aprendizagem, conforme destacamos a seguir. 

 

5.2. Projetos de Modelagem / Ambientes de Aprendizagem 

 

 Baseando em Skovsmose (2000) e em Barbosa (2007), entendemos ambientes de 

aprendizagem como situações que possam dar aos alunos condições de desenvolverem 

ações e / ou discussões, por meio das quais construam seu próprio conhecimento. Dessa 

forma, poderíamos considerar a sala de aula, a escola, projetos de Modelagem, dentre 

outros, como ambientes de aprendizagem, conforme a situação que pretendemos 

desenvolver. 

 Em meio ao desenvolvimento de nosso trabalho, observamos várias situações em 

que poderíamos identificar nosso projeto de Modelagem como propiciador de “ambientes 

de aprendizagem”: 

 

1) Discussões e questionamentos estabelecidos entre alunos / alunos e professor / alunos, 

que propiciaram a elaboração de hipóteses e conjecturas para o desenvolvimento do 

modelo matemático procurado; 

 

2) Delineamento, por parte dos alunos, de novos caminhos em meio ao processo de 

Modelagem pré-estabelecido inicialmente pelo professor. Isto nos mostra a importância de 

atribuirmos condições aos alunos de estabelecer suas ideias e desenvolver seus próprios 

caminhos para o conhecimento, num ambiente de aprendizagem; 

 

3) O próprio ambiente motivador estabelecido em sala de aula, conforme relatamos 

anteriormente e que permitiu o desenvolvimento do projeto e a construção do conceito de 

PG pelos alunos; 
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4) Relatos de alunos sobre a importância dos diálogos em sala de aula, que surgiram em 

meio ao projeto, proporcionando em diversas ocasiões uma interação sócio-cultural, o que 

geralmente não se apresenta em aulas “tradicionais”, contribuindo dessa forma para uma 

aula mais dinâmica. 

 Em meio às situações proporcionadas pelo projeto, gostaríamos de frisar a 

importância desses ambientes de aprendizagem que surgiram em meio à implementação do 

projeto e destacar a importância dos mesmos na aprendizagem dos conceitos relacionados 

à PG. Observamos relatos de alunos, dando ênfase à aplicação da PG na construção dos 

instrumentos, como algo relevante e relacionado à prática ou ao cotidiano. 

Também constatamos, mediante a avaliação realizada dentro do cronograma 

escolar, que alguns alunos relataram terem tido maiores dificuldades em questões que 

envolveram PA, matéria trabalhada anteriormente ao projeto, do que em questões que 

envolviam o conteúdo de PG, conteúdo trabalhado durante o projeto.  

É interessante observar que essa não é, em geral, a postura dos alunos, que 

costumam apresentar maiores dificuldades em conteúdos envolvendo a multiplicação ou 

exponenciação do que os que envolvem a adição e, portanto, naturalmente consideram os 

conteúdos de PA mais simples.  

 Entretanto, há que se considerar que a construção dos novos conceitos pelos alunos 

estava intimamente ligada àqueles já desenvolvidos nas aulas de PA. De acordo com o que 

fora observado na análise dos dados, em muitas ocasiões os alunos faziam analogias entre 

o que estavam buscando conhecer e o seu conhecimento prévio, ou sua rede de 

significados, conforme destacamos a seguir. 

 

5.3. O Pensamento Analógico e sua relação com a Rede de Significados para 

construção do conhecimento 

 

 Anteriormente, destacamos algumas idéias de Machado (2002), em contraposição 

ao paradigma cartesiano, em que os saberes deveriam ser construídos linear e 

paulatinamente, ordenados de forma hierárquica, conduzindo do mais simples ao mais 

complexo. Corroborando Machado (2002), citamos também idéias de Lévy (1993) e 

Abdounur (1999), destacando uma perspectiva de conhecimento como uma rede de 

significados, um tecido ou uma teia onde todos os elementos encontram-se conectados a 
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partir de múltiplas associações um com outro, o que facilitaria a busca de sentido ou 

significado para um determinado objeto. 

A partir dessas ideias de construção do conhecimento por meio de analogias 

associadas à rede de significados do indivíduo, que procuramos observar, durante a 

implementação do projeto e mediante a análise dos dados, vestígios de relações (analogias) 

entre a construção do conceito de PG e do modelo desenvolvido pelos alunos com 

conhecimentos prévios advindos de sua rede de significados. 

Conforme já destacamos na análise dos dados, os próprios alunos atribuíram 

diversas conjecturas e hipóteses, relacionando conceitos de PA vistos, anteriormente, com 

os conceitos da nova sequência, que, até então, os alunos não sabiam do que se tratava, o 

que nos mostra a busca de um conhecimento mediante analogias com conhecimentos já 

associados à sua rede de significados. 

Outro fator importante que pudemos constatar foi que muitos alunos passaram a 

fazer analogias entre comprimentos de tubos ou cordas (calculados por PG) e sons, a fazer 

comparações entre diferentes tipos de instrumentos, a conjecturar que a natureza do som 

não depende de uma simples estética, mas de cálculos envolvendo PG. Assim, pudemos 

perceber que, em muitos relatos que os alunos faziam sobre a temática Matemática e 

Música, seja em relação às frequências sonoras, timbres ou à construção dos instrumentos, 

pareciam sugerir uma busca tanto de analogias entre Matemática e Música quanto em 

relação ao cotidiano desses alunos. 

Conforme destacamos em Machado (2002), as interconexões entre esses nós, ou 

mesmo toda a rede, permanecem em constante modificação e construção, pois, a cada novo 

conhecimento, novas possibilidades de interconexões poderão ser feitas, não se 

concentrando num único centro de interesse, mas apresentando, a cada instante, centros de 

interesses e competências diversos. Acrescentamos: “estabelecendo dessa forma novos 

caminhos e possibilidades para construção de novos conhecimentos e desenvolvimento de 

novas habilidades”, algo que pudemos observar durante o projeto, em que novos caminhos 

foram delineados pelos alunos ao perceberem que novas possibilidades poderiam ser 

traçadas. Novos objetivos foram almejados e, então, houve uma expansão do projeto, 

inicialmente na construção de instrumentos utilizando os conhecimentos de PG e, em 

seguida, na apresentação musical idealizada pelos alunos. 

De acordo com o que analisamos anteriormente, podemos dizer que algo que, 

aparentemente, já foi assimilado, ou faz sentido ao estudante, desenvolve novas 

possibilidades de experiências. Novamente de acordo com Machado (2002), o indivíduo 
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aproveita suas experiências e conhecimentos passados para construir novas concepções e 

conhecimentos. Contudo, o modelo atual de redes de significados de um indivíduo não 

permanece estacionário, evolui e se desenvolve a cada dia, mediante novas experiências e 

estímulos recebidos do meio em que ele interage. 

 Sintetizando, como estamos tratando das contribuições proporcionadas pelo projeto 

à aprendizagem do conceito de PG, conjecturamos que foi buscando significados para as 

atividades idealizadas pelo professor em seu ambiente de aprendizagem e fazendo 

analogias entre duração (tempo) de notas musicais, progressões aritméticas, frequências e 

progressões geométricas, que os alunos parecem ter conseguido atingir a sua rede de 

significados e construído seus conhecimentos sobre PG, conforme pudemos observar na 

análise dos dados e dos questionários.  

Obviamente não temos como provar se isso foi realizado mediante o pensamento 

analógico e que os alunos atingiram realmente sua rede de significados. Aparentemente 

sim; no entanto, são hipóteses muito teóricas e ainda não nos sentimos confortáveis para 

adentrar em pesquisas que envolvam tais dimensões. Contudo, as contribuições desse 

projeto foram inquestionáveis e pudemos perceber que a Modelagem Matemática em sala 

de aula, quando aceita pela maioria dos alunos, proporciona momentos ricos em discussão 

e ganhos em motivação e porque não afirmar, contribuições significativas à aprendizagem 

matemática. 

 

5.4. Algumas recomendações finais 

 

Uma questão que gostaríamos de destacar, se refere ao planejamento, à aplicação 

de um projeto de Modelagem e ao tempo que teremos para cumprir a meta almejada. Como 

observamos anteriormente, esse projeto se estendeu além do número de aulas planejadas, 

que até então seriam no máximo, 8 (oito) aulas. Se contarmos a apresentação musical 

(Mostra de Música), utilizamos aproximadamente 13 (treze) aulas, o que em nosso caso, 

acarretou um pequeno “atraso” no cronograma pré-estabelecido junto à direção da escola. 

Com isso, após o projeto, tivemos que redefinir algumas “metas” para cumprir o 

cronograma. 

Outro fator que poderia ser questionado em relação ao projeto estaria relacionado 

ao número de alunos da turma em que fora desenvolvido o projeto. O projeto foi 

desenvolvido numa turma relativamente pequena (19 alunos); no entanto, compreendemos 

que talvez obtivéssemos outros resultados e outras perspectivas, caso se tratasse de uma 
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turma de 40 (quarenta) alunos, seja numa escola particular ou numa escola da rede pública 

embora, em muitos, casos observa-se uma maior aceitação de projetos em escolas públicas 

onde o currículo se apresenta mais flexível.  

Entretanto, consideramos que um dos principais fatores para o sucesso de um 

projeto desse tipo é o interesse dos alunos, o que, no caso do tema “Matemática e Música”, 

apresenta-se como algo chamativo, e em inúmeras oficinas que realizamos envolvendo 

esse tema, tivemos sempre salas cheias e um interesse relativamente grande.  

Como educadores, sabemos que a Matemática tem um profundo significado no 

mundo em que vivemos, não apenas por exibir princípios que, por mais abstratos que 

sejam, conseguem se desenvolver e formular novas teorias, conjecturas e teoremas, mas 

pela suas aplicações e contribuições com as demais ciências que necessitam de meios 

matemáticos e de estruturas baseadas em modelos matemáticos para se desenvolver. 

 Se a Matemática parece ser tão utilizada por outras ciências como a Biologia, a 

Física, a Informática, dentre outras, por que não desenvolvermos trabalhos propícios a 

estes princípios de aplicação da Matemática à realidade do aluno? Observamos, nesse 

trabalho, que os alunos clamam por isso, por aplicações da Matemática e de outras 

disciplinas em sua realidade. 

Talvez necessitemos, cada vez mais, mostrar aos estudantes a importância da 

Matemática para o desenvolvimento da sociedade, das ciências ou, até mesmo, como 

mostramos em nosso trabalho, que a Matemática é capaz de produzir arte! Por que então 

não utilizar das inúmeras possibilidades que a Matemática nos proporciona para 

desenvolver novas estratégias de ensino? 

Esperamos ter contribuído de alguma forma para que educadores matemáticos e / 

ou pesquisadores que venham a ter contato com esse trabalho, reflitam sobre novas 

possibilidades e novos caminhos em prol da Educação Matemática. Esperamos, ainda, que 

esse trabalho não tenha simplesmente terminado aqui, que o manual, fruto do mesmo, seja 

um pequeno motivador ou inspirador de inúmeros trabalhos direcionados à Modelagem 

Matemática, uma tendência que consideramos e defendemos como propiciadora de 

diferentes ambientes de aprendizagem e que proporciona, cada vez mais, novas idéias, 

desenvolvendo nosso olhar crítico e investigativo. 
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Apêndice A - Questionário Final   

 

 
 

 

 

  

1. Você toca algum instrumento? (  ) não (  ) sim. Qual (ou quais)? 

____________________   

2. Você estuda (ou já estudou) Música? (  ) não         (  ) sim 

3. Você tem interesse em aprender a tocar algum instrumento? (  ) não (  ) sim.  

Qual (ou quais)? __________________________________________________________ 

Por quê? _________________________________________________________________  

4. Em relação à “Música”, você poderia dizer que: 

(  ) Gosta muito (  ) Gosta (  ) É indiferente (  ) Não gosta  (  ) 

Detesta 

5. Você gostaria que tivesse aulas de Música na escola? (  ) não         (  ) sim 

6. Em relação à disciplina “Matemática”, você poderia dizer que: 

(  ) Gosta muito (  ) Gosta (  ) É indiferente (  ) Não gosta  (  ) 

Detesta 

7. Você acha que as relações entre Matemática e Música observadas e analisadas no 

decorrer do projeto contribuíram de alguma forma para seu aprendizado? 

(    )não  (    )sim  Por quê? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

8. Faça um resumo do que você aprendeu em nosso projeto de modelagem 

“Matemática e Música”. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

9. Que comparações você pode fazer entre aulas tradicionais (matéria/exercício) com 

as aulas que envolvem projetos de modelagem, como este que fizemos? 

Caro aluno,  

Gostaria de saber um pouco mais de suas opiniões sobre o projeto “Matemática e 

Música” realizado por nós nestas últimas semanas. Para isso, basta responder com 

sinceridade às questões. Não é necessário assinar. Sua participação é muito importante! 

Para uso do 

pesquisador. 

Q: № ____ 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

10. Em relação ao conteúdo abordado em nosso projeto “Matemática e Música”, você 

poderia dizer que: 

(  ) Não teve dificuldades      (  ) Teve algumas dificuldades       (  ) Teve muitas 

dificuldades 

11. Se você teve algumas ou muitas dificuldades, tente descrevê-las: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

12. Em relação ao projeto “Matemática e Música”, você poderia dizer que: 

(  ) Gostou muito   (  ) Gostou   (  ) Se manteve indiferente   (  ) Não gostou   (  ) Detestou 

13. Acrescente aqui algum comentário, crítica ou sugestão para possíveis melhorias 

no projeto: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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MANUAL DIDÁTICO PARA PROJETOS ENVOLVENDO 

 MATEMÁTICA E MÚSICA 

 

I. INTRODUÇÃO 

 

 Este manual é fruto de uma dissertação25 do Mestrado Profissional em Educação 

Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP – MG). Para desenvolver o 

conteúdo dessa obra, foram feitas pesquisas relacionando Matemática Música e Projetos 

envolvendo Modelagem Matemática, além da experiência do autor mediante a realização 

de oficinas e aulas sobre o tema. 

 O primeiro projeto envolve um estudo de proporções: “O Monocórdio e a Marimba 

de Garrafas”, foi baseada em mini-cursos desenvolvidos por Camargos (2003), Ferreira e 

Carvalho (2007) e em uma monografia de Especialização, Camargos (2008). 

 O segundo projeto apresenta atividades relacionando progressões geométricas e 

construção de instrumentos, envolvendo a razão do Temperamento Musical. Esse projeto 

foi desenvolvido por pesquisas realizadas entre 2008 e 2010, tendo como base a 

Dissertação referida anteriormente. Sugerimos ao leitor que, caso encontre dificuldades ou 

tenha dúvidas em implantar algum dos projetos, recorra à dissertação na íntegra, nela o 

leitor encontrará uma descrição minuciosa sobre a experiência da aplicação da atividade 

envolvendo progressões geométricas e notas musicais, bem como alguns questionamentos 

e dúvidas mais comuns, que podem surgir, no decorrer da implementação desse tipo de 

projeto. 

 Este manual expõe sugestões embasadas, principalmente, em perspectivas de 

Modelagem Matemática na Educação Matemática propostas por Biembengut e Hein 

(2003) e Barbosa (2001, 2004, 2007). 

 Conforme Barbosa (2004), a aplicação de um modelo matemático varia de acordo 

com o grau de conhecimento do professor e alunos que irão desenvolvê-lo. No caso de um 

modelo relacionado à Música, é interessante que o professor tenha noções de teoria 

musical (ou proponha uma parceria com um professor de música), pois tal projeto sempre 

desperta nos alunos o interesse em maiores informações sobre música e, conforme 

                                                 
25

 CAMARGOS, C. B. R. Música e Matemática: A harmonia dos números revelada em uma estratégia de 

Modelagem. 2010. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto – MG. 
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observamos em oficinas relacionando Matemática e Música, a parte prática, isto é, a 

execução musical de alguma obra de interesse dos estudantes ou de notas ou escalas, 

facilita bastante a compreensão dos alunos. 

 No final deste manual, apresentamos algumas referências bibliográficas que se 

enquadram como sugestões de leitura ao professor que pretenda aplicar algum desses 

projetos. 
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II. PROJETOS ENVOLVENDO MATEMÁTICA E MÚSICA 

 

1. ESTUDO DE PROPORÇÕES: O MONOCÓRDIO E A MARIMBA DE 

GARRAFAS. 

 

 Em todos os projetos que realizamos, em sala de aula, percebemos que a utilização 

de um tema como a Música consegue despertar facilmente o interesse da maioria dos 

estudantes, o que é de suma importância no desenvolvimento de projetos de Modelagem 

Matemática. 

 O primeiro projeto que apresentamos é fruto de pesquisas realizadas pelo autor, 

inicialmente, em 2003.  As atividades a seguir são propícias para alunos do 9º ano do 

Ensino Fundamental, para o estudo de proporcionalidade. 

 No intuito de facilitar a organização do projeto, sistematizaremos suas etapas em 

três, conforme Biembengut e Hein (2003): Interação, Matematização e Modelo 

Matemático, lembrando que um projeto de Modelagem Matemática nem sempre se 

mantém em moldes pré-determinados, esses servem apenas para dar uma orientação 

inicial. 

 

1.1. Interação 

 

 Compreendemos essa fase como: 

 

 Sugestão do tema a ser pesquisado; 

 Motivação dos alunos a aceitarem o convite ao desenvolvimento da pesquisa; 

 Divisão dos alunos em grupos (para projetos como esse, sugerimos de três a cinco 

alunos por grupo); 

 Elaboração de questionamentos para pesquisa; 

 Elaboração da questão de investigação; 

 Pesquisas bibliográficas sobre o tema; 

 Discussões sobre o material pesquisado entre professor e alunos. 

 

 Nessa fase do projeto, sugerimos que o professor peça aos alunos que pesquisem 

sobre o tema Matemática e Música, Pitágoras, o Monocórdio e o instrumento marimba. Em 

seguida, discuta com os alunos sobre o material pesquisado, tentando chegar a uma questão 
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de investigação. Caso os alunos não consigam chegar a alguma questão que permita 

desenvolver o projeto, sugerimos ao professor propor alguma questão, exemplo: “Existem 

relações entre Matemática e Música?” “Podemos construir instrumentos musicais 

utilizando Matemática?”. 

 Após as discussões sobre o material pesquisado (pelos alunos), é necessário que os 

alunos compreendam a experiência feita por Pitágoras utilizando o Monocórdio. Para isso, 

sugerimos a análise do DVD Arte e Matemática (TV Cultura, 2005). Apresentamos abaixo 

uma descrição resumida de tal experiência. 

 Pitágoras teria inventado um aparelho científico capaz de  verificar a relação 

existente entre a harmonia musical e os números. Esse aparelho foi denominado 

monocórdio (Fig.1). 

 

 

Figura 29: Modelo de monocórdio 

Fonte: própria 

 

 Ele teria esticado uma corda musical que produzia um determinado som, que tomou 

como fundamental, o tom. Fez marcas na corda que a dividiam em doze seções iguais. 

Observe: 
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Figura 30: Marcações feitas por Pitágoras no Monocórdio 

Fonte: Camargos (2003) 

 

    

Tocou a corda na 6ª marca e observou que se produzia a oitava. Tocou depois na 9ª 

marca e resultava a quarta. Ao tocar a 8ª marca, obtinha-se a quinta. As frações 1/2, 3/4, 

2/3 correspondiam à oitava, à quarta e à quinta.  

A tônica, quarta, quinta e oitava são baseadas na sequência das sete notas mais 

comuns, que chamamos de escala diatônica: 

Dó  /  Ré   /   Mi   /   Fá   /   Sol   /   Lá   /   Si   /  Dó 

1ª                                                                           8ª 

  

 Os intervalos pitagóricos: tomando como ponto inicial uma corda de comprimento 

igual a 1, percorrendo a escala por quintas ascendentes e transpondo as notas obtidas à 

oitava relativa, obter-se-ão as seguintes frações, representando as notas musicais em 

relação ao tamanho da corda: 

 

Dó (C)= 1 

Ré (D) = 8/9 

Mi (E) = 64/81 

Fá (F) = 3/4 

Sol (G) = 2/3 

Lá (A) = 16/27 

Si (B) = 128/243 

Dó (C) = 1/2 
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 Essas frações correspondentes às notas poderão ser passadas aos alunos, 

observando que cada nota representa uma proporção ao tamanho da corda. 

 Caso professor e alunos achem interessante construir um monocórdio para 

compreender melhor o assunto, poderão construir uma maquete do aparelho. Inicialmente 

o professor poderá indicar aos alunos os materiais a serem utilizados. Uma maquete pode 

ser feita de papelão, isopor, madeira etc. Nesse caso, de acordo com Carvalho e Dias 

(2006), sugerimos os seguintes materiais: 

 

 Pedaços retangulares de madeira de aproximadamente 3 cm × 10 cm × 50 cm, por 

exemplo tábuas de caixas de madeiras utilizadas para transportas verduras e 

legumes. 

 Uma corda de violão ou fio de nylon; 

 Martelo; 

 Pregos; 

 Régua, caneta, lápis e borracha. 

 

 Para montar o monocórdio o professor deverá pedir aos alunos que fixem os pregos 

nas extremidades da tábua e estiquem a corda o máximo possível, fixando-a nos pregos. 

Observe o modelo a seguir: 

 

 

   Figura 31: Esquema para confecção de um monocórdio 

   Fonte: Mützenberg (2004) 
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Observe que, nesse modelo, utilizam-se materiais como transferidor, ponteiro e 

cutelo; esses materiais não serão necessários para esse tipo de atividade que queremos 

desenvolver. Para facilitar, basta pedir aos alunos que coloquem um prego no lugar do 

cutelo, como nos mostra a figura anterior. Essa figura é um modelo de Monocórdio 

utilizado por Mützenberg (2004) em experimentos de Física. Consiste numa caixa de 

madeira de 75 cm × 15 cm × 10 cm, onde foram utilizadas tábuas de madeira maciça com 

1,5 cm de espessura. Nas extremidades da caixa foram colocados blocos de madeira, para 

melhorar a fixação dos eixos em que seriam enrolados os fios. 

Ao terminarem de prender a corda, o professor pedirá aos alunos que meçam o 

tamanho da corda e, em seguida, procurem e façam as marcações na tábua, 

correspondentes a 1/2, 2/3 e 3/4 da corda, verificando e discutindo se elas realmente 

produzem sons em harmonia (agradáveis ao ouvido). 

 Caso o professor não queira montar os monocórdios em sala, poderá utilizar 

um violão para explicar a experiência de Pitágoras. Por exemplo, pode-se utilizar a corda 

Mi (mais grave), que solta possui 65 cm, que podemos fazer corresponder à tônica 

representada pelo número 1. 

Se quisermos encontrar a oitava, devemos calcular metade do comprimento da 

corda. Assim: 8ª nota = 1/2  65 cm = 32,5 cm, que será correspondente a pressionar a 

décima segunda casa do violão. 

Para encontrar a quarta nota, que corresponde a 3/4 do tamanho da corda, basta 

utilizar a proporcionalidade: 4ª nota = 3/4  65 cm = 48,5 cm (será correspondente à quinta 

casa do violão). Para encontrar a 5ª nota, faremos: 2/3  65 cm = 43,3 cm (será 

correspondente à sétima casa). 

 

 

           Figura 32: Frações pitagóricas no violão 

           Fonte: própria 
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 Compreenderíamos, ainda, essa fase descrita como uma interação com o tema da 

oficina em questão, cujo objetivo consiste em utilizar frações e proporcionalidade para 

construir o instrumento “Marimba de Garrafas”. De acordo com Camargos (2008), 

marimba é um instrumento de percussão, confeccionado com pedaços de madeira (ou de 

vidro), normalmente de pau-santo ou pau-rosa, que ao serem percutidas com baquetas, 

geralmente produzem sons doces e melodiosos; no entanto, os instrumentos que 

construímos utilizaram, no lugar da madeira, garrafas de vidro, nas quais foi colocada 

água, numa proporção relacionada às frações de Zarlino (veja 1.2.1). Esse projeto também 

foi aplicado em sala de aula pelo autor deste manual e baseado em uma oficina 

desenvolvida no V CNMEM, pelos autores Ferreira e Carvalho (2007). 

 

1.2. Matematização 

  

Segundo Biembengut e Hein (2003), a Matematização constitui-se no processo de 

formulação do problema, criação de possíveis hipóteses que possam estar relacionadas a 

ele e sua resolução usando o modelo criado; contudo, inicia-se a análise de possíveis 

teorias matemáticas que possam ser abordadas em sala de aula e aplicadas com o 

desenvolvimento do Modelo Matemático que buscamos. 

Para que se possa prosseguir com o desenvolvimento do Modelo Matemático, 

devemos analisar primeiramente a relação entre as cordas e suas frequências. Em 

Camargos (2003), observa-se que Galileu Galilei e Marin Mersenne (1588-1648) no início, 

do séc. XVII, estabeleceram o que hoje denominamos Lei Fundamental das Cordas 

Vibrantes: “A Frequência de um som fundamental é inversamente proporcional ao 

comprimento da corda vibrante”, isto é: 

L

K
f   

 

 Sendo f, a frequência do som fundamental, L, o comprimento da corda e K, uma 

constante que depende da tensão a que está sujeita a corda e da sua massa por unidade de 

comprimento (K é a velocidade de propagação da deformação imprimida à corda). Por 

exemplo, para uma corda com K = 130,5 m/s, o comprimento L = 50 cm produz um som 

fundamental de f = 261 Hz, o que corresponde à nota Dó, usada principalmente na França. 
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 Nesse momento, o professor pode abordar o tema da proporcionalidade inversa, um 

dos objetivos desse projeto, podendo dar mais exemplos de relações que envolvem tais 

proporções. 

 

1.2.1. A escala de Zarlino 

  

 De acordo com Rodrigues (1999), o sistema de Zarlino acrescentou o número 5 nas 

relações de frequências pitagóricas. Como essas frações são mais simples que as 

pitagóricas, poderemos utilizá-las na construção das marimbas. Supondo-se que a primeira 

nota, dó, tenha frequência um, obter-se-ão, para as outras notas, as seguintes frequências: 

 

Dó   /   Ré   /   Mi   /   Fá   /   Sol   /   Lá   /   Si   /   Dó 

1         
8

9
       

4

5
        

3

4
        

2

3
       

3

5
       

8

15
       2 

 

 No entanto, para construir o instrumento, devemos utilizar as frações inversas, para 

calcular a quantidade de água que devemos colocar nas garrafas. 

 

1.3. O Modelo Matemático 

 

 Observamos em Barbosa (2007), que um modelo matemático pode ser considerado 

como qualquer representação matemática de uma situação em estudo, o que pode ser 

estendido: a qualquer situação analisada que possamos modelar matematicamente. Nosso 

modelo seria representado, portanto, por frações inversamente proporcionais às frações de 

Zarlino. 

Daremos um exemplo de como ocorreu a construção dos instrumentos numa turma 

de quinze alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. Esse trabalho foi fruto de pesquisas 

realizadas pelo autor em 2007 e 2008, num Curso de Especialização em Educação 

Matemática. 

Ao iniciarmos as pesquisas e as discussões sobre o tema, no intuito de 

desenvolvermos este projeto, dividimos a sala em três grupos, cada um composto 

preferencialmente por cinco alunos, para a construção dos instrumentos. 

Quando os grupos demonstraram estar a par dessas relações matemático-musicais e 

o interesse em seguir adiante no projeto, passamos a analisar hipóteses de como criaríamos 
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um instrumento musical (marimba) utilizando as razões descobertas por Pitágoras e 

Zarlino. Surgiram novas idéias de montagem de instrumentos, utilizando tubos de pvc, 

placas de madeira, dentre outras, porém o professor / pesquisador sugeriu utilizar garrafas 

de vidro idênticas (mesma espessura e material), de maneira a enchê-las de água em 

proporção às frações citadas anteriormente, já que a matéria a ser trabalhada era 

proporcionalidade. 

Então, surgiu a hipótese de que, se colocássemos uma garrafa cheia de água e 

denominássemos como a tônica, as outras seriam obtidas, a partir das razões de Zarlino, 

relacionadas à garrafa cheia, ou melhor, se uma garrafa cheia produz um som, que seria a 

tônica, então esta mesma garrafa com água pela metade produziria a oitava. No entanto, 

partiríamos agora para obtenção e validação do modelo. 

As frações que utilizamos para relacionar a proporção de água que deveríamos 

colocar na garrafa foram: 

 

Garrafa cheia, primeira ou tônica: 1 

Segunda: 8/9 

Terça: 4/5 

Quarta: 3/4 

Quinta: 2/3 

Sexta: 3/5 

Sétima: 8/15 

Oitava: 1/2 

 

Um exemplo: 

Se você tem uma garrafa com 300 mL de água e considerar essa como a tônica, a 

segunda garrafa deverá ter 300 mL  8/9 que corresponde a aproximadamente 266,7 mL. A 

terceira garrafa deverá ter 300 mL  4/5 que corresponde a 240 mL e assim por diante. 

De um modo geral, poderíamos considerar a garrafa cheia ou tônica como a nota dó 

e as frações seguintes correspondentes às notas da escala diatônica, por exemplo: 8/9 

corresponderia ao ré, 4/5 corresponderia ao mi, e assim sucessivamente. 

 

Dó  /  Ré   /   Mi   /   Fá   /   Sol   /   Lá   /   Si   /  Dó 

1ª      2ª        3ª         4ª        5ª        6ª        7ª       8ª 
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Para construção dos instrumentos utilizamos os seguintes materiais: 

 

 Oito garrafas de vidro idênticas; 

 Fita crepe; 

 Barbante e um cabo de vassoura para prender as garrafas; 

 Calculadora; 

 Medidores de volumes (como mamadeiras, seringas e medidores de xaropes). 

  

 É necessário deixar as garrafas penduradas por um barbante, fixo ao cabo de 

vassoura, e com aproximadamente 5 cm de distância da superfície lateral uma da outra, 

para que elas não fiquem em atrito quando os alunos tocarem o instrumento. 

 O professor deverá pedir aos grupos que providenciem o material e deverá marcar 

uma aula para um primeiro teste dos instrumentos. 

 Feito o teste, novas discussões e análises sobre o modelo deverão ser feitas e, se 

possível, os grupos poderão fazer uma exposição de seus trabalhos e apresentá-los à escola 

e à comunidade. 

No trabalho que realizamos, após a construção dos instrumentos, foram feitos 

alguns testes de afinação e cada grupo falou um pouco sobre alguma dificuldade que 

encontraram ou fizeram algumas observações. Uma das observações que mais chamaram a 

atenção foi o questionamento de uma aluna sobre a proximidade dos volumes entre a 

última garrafa e a penúltima, o que recorre a outra história, relacionando teorias musicais e 

matemática, quando os povos orientais (japoneses e chineses), ao fazer suas divisões, não 

conseguiram determinar a sétima nota da escala por se aproximar muito da oitava; mas isso 

já delinearia outros caminhos para pesquisa. 

 No dia vinte e seis de março de 2008 fizemos três marimbas e contamos com a 

presença dos alunos do ensino médio e demais professores da escola para avaliar o nosso 

trabalho. Cada grupo ficou responsável por explicar como foi feito o trabalho e quais as 

relações matemáticas presentes nos instrumentos. 

 Algumas fotos dos instrumentos: 
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Figura 33: Marimba de Garrafas 1 

 

 

 

Figura 34: Marimba de Garrafas 2 
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2. PROGRESSÕES GEOMÉTRICAS: CONSTRUÇÃO DE INSTRUMENTOS 

ENVOLVENDO A RAZÃO DO TEMPERAMENTO MUSICAL. 

 

 O segundo projeto que apresentaremos é fruto de pesquisas realizadas no Mestrado 

Profissional em Educação Matemática (UFOP), pelo autor, entre 2008 a 2010.  As 

atividades a seguir são recomendadas para alunos do 2º ano do Ensino Médio, no estudo de 

Progressões Geométricas. 

 Como relatamos anteriormente, para facilitar a organização desse projeto, 

sistematizaremos novamente suas etapas em três: Interação, Matematização e Modelo 

Matemático, relatando um pouco da experiência, no decorrer da implementação deste em 

sala de aula. 

  

2.1. Interação 

 

 O início do projeto deverá se apresentar como um convite ao cenário de 

investigação pretendido. O professor deve tentar aguçar a curiosidade dos alunos sobre os 

temas Matemática e Música. Em nosso caso, como o professor pesquisador possui certa 

experiência como músico, isso foi relevante na motivação dos alunos. 

 Trabalhamos com uma turma de 19 alunos do 2º ano do E. M. e as discussões sobre 

o tema proporcionaram o surgimento de diálogos entre professor e alunos, com 

questionamentos do tipo: “Existem relações entre Matemática e música?”, “Se existem, 

podemos aprender algo relacionado à Matemática a partir da Música”? 

 Em casos em que o professor queira envolver os alunos com a ideia de um trabalho 

de Modelagem Matemática, sugerimos que fale um pouco sobre o que seria a Modelagem 

Matemática, porém, não se apegando às definições, simplesmente ao processo ou à ideia de 

obtenção de um modelo, dando exemplos, como observa-se em Biembengut e Hein (2003, 

p. 52-69) e em REIS, F. S. et al. (2005), sobre construções de maquetes, pois definições 

teóricas podem apresentar-se cansativas aos alunos. 

 Para uma interação maior com o tema, sugerimos ao professor pedir aos alunos que 

realizem pesquisas sobre definições de: Música, Matemática, ritmos, compasso, sons, notas 

musicais e oitavas, sendo necessária a discussão dos assuntos pesquisados, pelos alunos e 

professor, pois dessa forma poderão surgir questionamentos que impulsionem o projeto. 
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 Durante a nossa pesquisa, o professor colocou os seguintes questionamentos, em 

meio às discussões dos temas pesquisados: “Pelas suas definições de Matemática e de 

Música, vocês acham que existe alguma relação de uma com a outra?” 

 Isso foi necessário para que pudéssemos definir nossa primeira questão de 

investigação: “Existem relações entre Matemática e Música?” 

 Em seguida, achamos necessário que o professor proponha uma divisão da sala em 

grupos de três a quatro alunos, antes da implementação das atividades do Projeto de 

Matemática e Música. 

 

2.2. Matematização: implementando as atividades 

 

 Poderíamos denominar essas aulas iniciais como “aulas musicais”, no entanto, 

como o leitor perceberá, o conteúdo matemático estará implícito nas atividades. 

 Para essa fase do projeto, o professor precisará de: 

 

 Folhas contendo pautas musicais (ou caderno de escrita musical); 

 Metrônomo analógico ou digital (Instrumento utilizado para marcar as batidas ou 

tempos de um compasso). 

 Um instrumento musical (em nosso caso, utilizamos um violão). 

 

 É necessário, nessa fase, o auxílio de algum professor de Música, caso o professor 

de Matemática não tenha noções básicas de escrita musical. 

 Iniciando a aula de música, o professor distribuirá folhas contendo pautas musicais 

aos grupos já divididos e desenhará no quadro uma pauta para explicar sobre a escrita 

musical e, em especial, para falar sobre tempos e compassos. 

 Utilizando o metrônomo, podemos explicar sobre tipos de compassos 4/4, 3/4 e 2/4, 

concentrando-se principalmente no compasso 4/4, que provavelmente será o único 

utilizado no decorrer do projeto. 

 Ao terminar a explicação sobre compassos, o professor deverá desenhar algumas 

figuras de representação das notas musicais no quadro e explicar aos alunos que cada 

figura corresponde a um determinado tempo do compasso. 

 Poderíamos considerar essa aula de implementação do projeto como o início da fase 

de Matematização, pois inicia-se uma interpretação dos valores das figuras musicais, de 

acordo com as batidas do aparelho “metrônomo”. 
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 1ª atividade: PG crescente 

 

 Na realização do nosso projeto, o professor explicou sobre as figuras que 

representam notas musicais e, utilizando um metrônomo analógico e um violão, iniciou-se 

a tentativa de obtenção de um modelo para o termo geral da PG, a partir da figura abaixo: 

 

  

Figura 35: Figuras do Som e seus valores 

Fonte: http://9a.athoscompanny.com.br/Apostila_Iniciacao_Musical.pdf. 

 

 Sugerimos que o professor desenhe essas figuras no quadro sem os números abaixo, 

pois precisaremos que os alunos interpretem as relações de tempo das notas com os 

números que perceberão. 

 

 Procedimento: 

 Sugerimos regular o metrônomo num tempo entre 80 a 100 batidas por minuto; 

 Pedir aos alunos (divididos em grupos) que observem as notas no quadro e quantas 

serão necessárias para preencher um compasso 4/4, sempre fazendo anotações em 

suas folhas; 

 Sugerimos que o professor inicie tocando uma semibreve no violão, questionando: 

“Quanto tempo ela durou?” ou “Quantas batidas durou essa nota?” 

 Lembrando que as respostas devem partir dos alunos. O professor deverá repetir o 

procedimento até os alunos compreenderem que a semibreve dura quatro tempos, e 

que precisamos de uma para preencher um compasso 4/4. 

 Em seguida, o professor deverá seguir o mesmo procedimento para as figuras 

musicais: mínima, semínima e colcheia. Nos dois últimos casos, sugerimos que o 

professor faça notas mais agudas e sucessivas, para que os alunos possam 
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compreender quantas notas estariam utilizando para completar o compasso. Por 

exemplo, precisamos de oito colcheias para completar o compasso 4/4, logo 

sugerimos que o professor faça as oito notas no compasso, para os alunos 

observarem que cada uma equivale a meio tempo, o que auxiliará na próxima 

atividade. 

 

 Realizada a atividade anterior, podemos pedir aos alunos que façam algumas 

observações relacionadas à sequência de números encontrada. Em nosso trabalho, após 

discussões entre alunos e professor, os alunos levantaram as seguintes hipóteses, que foram 

transcritas no quadro pelo professor: 

 

 É uma proporção. 

 O primeiro termo é um. 

 Os termos são obtidos multiplicando-se o anterior por dois. 

 O número de termos “n” vale sete (isso se deve ao fato de que foram desenhadas 

sete figuras musicais, da semibreve à semifusa).  

 Ao invés de somar, multiplica (essa hipótese surgiu do comentário de um aluno: “É 

uma PA, só que ao invés de somar, multiplica!”). 

 

 Observe a representação das notas e seus respectivos valores na figura a seguir: 

 

 

Figura 36: Notas musicais e a PG Crescente 

Fonte: http://osnildo.files.wordpress.com/2008/10/modulo-2.pdf.  

  

 Ao terminar essa atividade, sugerimos ao professor que faça alguns 

questionamentos, caso necessário, para os alunos refletirem sobre elementos essenciais de 
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uma PG, como por exemplo: “Existe alguma razão nessa sequência?” “Qual seria? Por 

quê?” “Essa sequência é crescente ou decrescente”? Porém sem nenhuma formalização 

sobre o tipo de sequência. No entanto, consideramos importante que os alunos já possuam 

algum conhecimento sobre Progressão Aritmética, matéria que geralmente é apresentada 

anteriormente às Progressões Geométricas. 

  

2ª atividade: PG decrescente. 

 

 Continuando o projeto, daremos um exemplo de atividade que envolve uma 

sequência desta vez decrescente. 

 Novamente será necessário que o professor desenhe as figuras de tempo no quadro 

e, desta vez, analise com os alunos a quantidade de “batidas” (marcações no metrônomo) a 

que as figuras correspondem. 

 Para isso será refeita a experiência anterior, utilizando violão e metrônomo, porém, 

dessa vez devemos observar a quantas batidas do metrônomo corresponde cada figura 

musical. Observe a figura a seguir: 

 

 

Figura 37: Notas musicais e a PG decrescente. 

Fonte: http://9a.athoscompanny.com.br/Apostila_Iniciacao_Musical.pdf 

 

 Procedimento: 

 Começando pela semibreve, o professor deverá tocar a nota no violão respeitando o 

tempo marcado no metrônomo e questionar: “Quantas batidas do metrônomo essa 

nota durou?” 

 Novamente, será necessário repetir a experiência até os alunos compreenderem que 

a semibreve equivale a quatro tempos. 
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 O professor deverá anotar as respostas dos alunos no quadro para discussão. 

 Sugerimos que se repita a experiência até a colcheia e se tente estender discussões 

até a semifusa (equivalente a 1/128). 

 

 Algumas hipóteses levantadas pelos alunos em nosso trabalho foram: 

 

 A sequência é decrescente. 

 A nota seguinte é o quociente da nota anterior por dois. 

 Considerando as notas no quadro, o “n” (número de elementos) seria sete. 

  

 Lembramos que essas observações, feitas pelos alunos, são de suma importância 

para darmos sequência ao trabalho. Caso isso não ocorra, sugerimos ao professor 

novamente fazer questionamentos sobre a razão dessa nova sequência e sobre crescimento 

ou decrescimento da mesma. 

 

2.3. Modelo Matemático. 

 

 Essa fase compreende a terceira atividade do projeto e dá sequência a novas 

sugestões para pesquisas e desenvolvimento de instrumentos. 

 

3ª atividade: Obtenção do termo geral da PG. 

 

 Nessa atividade, devemos propiciar aos alunos caminhos para obterem o termo 

geral da PG, ainda sem nenhuma formalização sobre o tipo de sequência que estão 

trabalhando, para que possamos evitar algum tipo de consulta a algum livro didático ou 

material que possua a fórmula que devemos obter. 

 

 Procedimento: 

 Pedir aos grupos de alunos que analisem a primeira sequência vista (1, 2, 4, 8, 16, 

32, 64...); 

 Propor aos alunos que tentem criar uma fórmula geral (modelo matemático) para 

encontrar outros termos da sequência, recorrendo às hipóteses anotadas 

anteriormente; 
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 No decorrer de nossa pesquisa, obtivemos várias discussões a respeito do que 

poderia ser o modelo matemático procurado, algumas conjecturas feitas pelos alunos 

foram: 

 

 Cada termo é o dobro do anterior; 

 a2 é a1 vezes dois... a3 é a2 vezes dois... a4 é a3 vezes dois... (observe que os alunos 

costumam recorrer à nomenclatura dada aos termos de uma PA); 

 

 Ao chegarem a essas observações, sugerimos ao professor que tente propiciar aos 

alunos trabalharem com o termo geral. 

 

 Podemos fazer os seguintes questionamentos: “Como faríamos para chegar ao 

termo geral ou an?” ou “Como poderíamos representar o an por meio de uma 

fórmula?” 

 

 Em nosso projeto, mediante esses questionamentos, conseguimos que os alunos 

chegassem a um primeiro modelo, que foi: 

 

21  nn aa  

  

 Observe que esse modelo ainda não é a fórmula geral da PG, mas em seguida 

sugerimos: 

 

 Possíveis questionamentos para direcionar a obtenção do modelo: “É possível obter 

uma fórmula que chegue direto ao an caso tivéssemos só o a1? Por exemplo, teria 

alguma forma de calcular o a10?”. 

 

 Esses questionamentos poderão produzir muitas discussões em sala, entre alunos e 

professor, contudo achamos válido que o professor tente conduzir essas discussões e anotar 

no quadro algumas observações importantes que tenha percebido em relação à nova 

fórmula procurada. 
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 Como observamos em nossa pesquisa, alguns grupos já estavam pensando em 

termos relacionados com PA, tentando trabalhar com o primeiro termo apenas e com a 

razão, isso foi relevante para o desenvolvimento do projeto. Observe algumas conjecturas 

feitas pelos alunos: 

 

 Devemos elevar o número dois (razão) a quantas vezes ele foi multiplicado; 

 Elevamos o número dois a “n” menos um (n se refere ao número de termos). 

 É o número que você quer, menos um (n – 1). 

 

 Essas conjecturas foram relevantes para que os alunos, então, pudessem 

desenvolver a fórmula do termo geral, pois, nesse momento, eles perceberam que 

precisariam somente do primeiro termo, como já tinham a razão. Alguns grupos chegaram 

ao seguinte modelo: 

 

1

1 2  n

n aa  

  

 O professor deverá manter a discussão para que os grupos restantes possam tentar 

chegar a um modelo qualquer. 

 Para chegar ao modelo final, sugerimos que o professor tente fazer com que os 

alunos entendam que a razão, nesse caso, seria o número dois; poderá pedir aos 

alunos que testem suas fórmulas na segunda sequência que foi desenvolvida: (4, 2, 

1, ½, ¼, 1/8, 1/16,...), tentando achar, por exemplo, o termo a10; 

 O professor deve auxiliar os alunos a perceberem que a razão deverá ser 

representada por uma incógnita. Sugerimos alguns questionamentos: “Como 

podemos representar um número, caso não saibamos seu valor? Se a razão não for 

conhecida, como podemos denominá-la?” 

 

 Em nosso projeto, definimos que nossa razão seria representada pela letra “x”; o 

modelo obtido em nosso projeto, pelos próprios alunos, foi: 

 

1

1

 n

n xaa  
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 Em seguida, no intuito de permitir aos alunos que testem o modelo desenvolvido, o 

professor poderá pedir-lhes que calculem alguns termos das sequências conhecidas. 

 

4ª atividade: Interpolação geométrica 

 

 Em nosso projeto, antes de passar à 4ª atividade, achamos necessário explicar aos 

alunos mais elementos relacionados à música26; foram feitas aulas expositivas sobre: 

 A experiência de Pitágoras com o monocórdio – isso facilita a interpretação da 

proporção inversa entre o comprimento de uma corda ou tubo e a frequência sonora 

(nota musical) emitida; 

 Oitavas e escalas – para compreenderem as diferentes divisões que podemos obter 

entre uma tônica e sua oitava. Sugerimos, nesse momento, direcionar à escala 

temperada: “Dó / Dó#/ Ré / Ré# / Mi / Fá / Fá# / Sol / Sol# / Lá / Lá# / Si / Dó” 

 Frequências sonoras – esse tema pode ser auxiliado pelo professor de Física. Nessa 

atividade envolveremos algumas frequências de notas musicais; 

 Harmônicos – são frequências múltiplas de uma frequência inicial, isso nos 

propicia caminhos para envolver PG com frequências baseadas em harmônicos; 

 A história do Temperamento Musical – o professor não deverá explicar como foi 

feita a divisão pelo matemático Euler, isso será realizado pelos próprios alunos, na 

atividade; 

 Formalização das sequências vistas como uma PG e análise do modelo obtido com 

alguma fórmula definida no livro didático. 

 

Em nosso projeto, antes de passarmos à 4ª atividade visitamos uma escola de 

Música e os alunos puderam fazer questionamentos ao professor de Música sobre 

harmônicos, frequências (graves ou agudas), além de algumas dúvidas sobre os tópicos já 

vistos. Gostaríamos de destacar a visita à escola de Música como uma das atividades 

motivadoras para o projeto, essa interação com outro ambiente (diferente da sala de aula) 

pareceu aguçar ainda mais a curiosidade e a motivação para o projeto, além de um 

interesse musical que pudemos observar em alguns alunos quando os professores de 

Matemática e de Música tocaram alguns trechos musicais aos alunos. 

                                                 
26

 Para maiores detalhes sobre as definições e como foram realizadas as aulas, sugerimos ao leitor que recorra 

ao relato de experiência: Camargos, C. B. R.; Moreira, J. M.; Reis, F. S. (2009) e à dissertação, base desse 

manual. 
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 A 4ª atividade envolve algumas propriedades de PG e um problema de interpolação 

geométrica. 

 

 Procedimento: 

 Antes de passar ao problema de interpolação, o professor deverá escrever outros 

exemplos de PG no quadro, como a sequência de valores de uma nota musical (1, 2, 

4, 8, 16, 32,...), e pedir aos alunos que analisem se existe alguma propriedade 

(sugerimos ao professor que peça aos alunos para fazerem analogias com as 

propriedades da PA). 

 Espera-se que os alunos consigam chegar a umas das propriedades da PG: “O 

produto dos extremos é igual ao produto dos meios” ou “Sejam três termos em PG, 

o termo do meio igual à média geométrica dos outros dois”. Caso não seja 

possível, o professor poderá concluir tal afirmação, pois isso não afetará nossa 

atividade. 

 Em seguida, passa-se para o seguinte problema de Interpolação Geométrica (tópico 

da disciplina PG) envolvendo a teoria musical: 

 

“Temos uma nota Lá, de frequência supostamente igual a 110 Hz e sua oitava, 

como sabemos, terá o dobro de sua frequência (220 Hz). Queremos dividir o espaço entre 

esse Lá e sua oitava com outras onze notas musicais. Observe a sequência abaixo: 

Lá, Lá#, Si, Dó, Dó#, Ré, Ré#, Mi, Fá, Fá#, Sol, Sol#, Lá 

Como podemos fazer para encontrar a frequência das outras notas?”. 

 

 O professor deverá esperar que os alunos se pronunciem. Em nosso caso, 

planejamos 30 minutos para essa atividade, mas um grupo resolveu a questão 

rapidamente e         tivemos que controlar a situação para que os outros alunos 

pudessem tentar terminar tal atividade. 

 Resolução: 

 Trata-se de um problema de interpolação geométrica com a1 = 110 e a13 = 220, logo 

teremos n = 13, utilizando a fórmula 1

1.
 n

n qaa , teremos: 

 

1212113

113 2.110220. qqqaa   , logo: 

12 2q  ou 12/12q  
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 Em seguida, o professor deverá pedir aos alunos que calculem as frequências de 

algumas notas, como por exemplo, as notas Dó, Fá e Sol, correspondentes, 

respectivamente, aos termos a4, a9 e a11, utilizando uma calculadora, para testarem a 

razão encontrada. 

 

 O projeto inicial de Modelagem terminaria nesse ponto, em seguida seria aplicado 

questionário sobre alguns temas trabalhados para verificar se houve alguma contribuição 

do projeto para aprendizagem dos alunos; contudo, os alunos propuseram uma nova 

questão: 

 

“É possível construir um instrumento musical usando Matemática?”. 

 

 

5ª atividade: Utilizando PG na construção de instrumentos. 

 

 Um projeto de Modelagem Matemática pode não ficar restrito ao que fora 

sistematizado pelo professor. As divisões feitas em meio às atividades (Interação, 

Matematização e Modelo Matemático) serviram para nortear o desenvolvimento do 

projeto, porém os questionamentos, discussões e possibilidades que surgem no decorrer 

podem extrapolar procedimentos pré-fixados. 

 Sugerimos uma nova atividade, que envolve a construção de instrumentos 

utilizando a razão encontrada pelos alunos no problema de interpolação geométrica, feito 

anteriormente, a razão do Temperamento Musical. 

 

Procedimento: 

 Propor uma nova pesquisa aos alunos sobre relações entre frequências de notas 

musicais e comprimentos de uma corda (ou de tubos) e como fazer instrumentos 

musicais com materiais recicláveis ou materiais mais acessíveis. 

 Para os alunos terem tempo de pesquisar e para o professor poder analisar as 

pesquisas, sugerimos que o professor continue com a matéria sobre PG, passando 

para assuntos como Somas finita e infinita de PG, Produto de uma PG finita, pois 

esses assuntos não vão interferir na realização dessa atividade; 



 170 

 Após analisar e discutir as pesquisas feitas pelos alunos, o professor poderá sugerir 

a construção de alguns instrumentos. Essa escolha deverá ser discutida e analisada 

com cuidado, pois existem instrumentos que, somente utilizando aparelhos 

profissionais, poderiam ser confeccionados. 

 

 Obviamente, existem muitas possibilidades para se criar ou construir algum 

instrumento, dependerá da criatividade dos alunos; sugerimos aqui cinco instrumentos que 

foram confeccionados em nossa pesquisa: 

 

 Flauta de PVC – feita com pedaços de tubos de PVC; 

 

 

Figura 38: Flauta de PVC 
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 Marimba de Metal – feita com pedaços de canos de metal; 

 

 

Figura 39: Marimba de Metal 

 

 

 Carrilhão – feito com pequenos cilindros (de preferência sólidos) de metal; 

 

 

Figura 40: Carrilhão 
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 Marimba de garrafas – feita com garrafas de vidro; 

 

 

Figura 41: Marimba de Garrafas 

 

 

 Piano de PVC (marimba de PVC) – feito com tubos de PVC. 

 

 

Figura 42: Piano de PVC 
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 Caso os grupos não tenham decidido qual instrumento construir, o professor poderá 

propor um sorteio, entre eles, dos instrumentos escolhidos. 

 Dando sequência à construção dos instrumentos, o professor deverá propiciar no 

mínimo uma aula para que os alunos discutam seus projetos para construírem os 

instrumentos. 

 Os grupos deverão discutir como construir os instrumentos e deverão calcular o 

tamanho dos tubos, quantidade de água nas garrafas etc., utilizando a razão do 

Temperamento Musical, só que, dessa vez, deverão utilizar 
12/12

1
q , pois estarão 

trabalhando com medidas de comprimento e, como os alunos deverão ter visto 

anteriormente, o comprimento do tubo ou a quantidade da água na garrafa seria 

inversamente proporcional à frequência da nota procurada. 

 

2.3.1. Um exemplo de como montar o instrumento “Marimba de Metal27” 

  

 Material necessário: 

 

 Aproximadamente 4 metros de tubos de metal de 2 a 3 cm de diâmetro; 

 Pedaços de madeira (ou suporte de metal) para montar a base do instrumento; 

 Pregos e martelo; 

 Fita métrica; 

 Calculadora; 

 Lápis e papel para anotações. 

 

 Como calcular o tamanho dos tubos: 

 

 Seguiremos as dimensões e os cálculos feitos pelos alunos em nosso projeto. Para 

esse instrumento, os alunos decidiram que a tônica ou a1 teria comprimento igual 40 cm. 

 Devemos utilizar como modelo a escala temperada para definir as notas a serem 

calculadas: 

“Dó / Dó# / Ré / Ré# / Mi / Fá / Fá# / Sol / Sol# / Lá  / Lá# / Si  / Dó” 

1ª     2ª      3ª     4ª      5ª     6ª     7ª      8ª      9ª     10ª    11ª   12ª   13ª 

                                                 
27

 Veja figura 11 
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 Tamanho (comprimento) dos tubos: 

 

 Para calcular o tamanho dos tubos, utilizaremos a fórmula do termo geral com a 

razão do temperamento musical 
12/12

1
q  

 

a1 → 1ª nota (Dó) = 40cm 

a2 → 2ª nota (Dó#) = cmqn 75,37
2

1
.40.40

1

12/1

1 







  

a3 → 3ª nota (Ré) = cmqn 64,35
2

1
.40.40

2

12/1

1 







  

a4 → 4ª nota (Ré#) = cmqn 64,33
2

1
.40.40

3

12/1

1 







  

  .  .  . 

  .  .  . 

  .  .  . 

a13 → 13ª nota (Dó) = cmqn 20
2

1
.40.40

12

12/1

1 







  

 

 Após calcular o tamanho dos tubos, os alunos deverão fazer as marcações do local 

onde deverão cortá-los (sugerimos um espaço para corte de 1cm) e para isso poderão 

utilizar uma segueta (lâmina própria);  no entanto aconselhamos o professor ou os alunos 

que levem o material a uma serralheria, para evitar algum tipo acidente. 

 Caso os alunos ou professor forem comprar o material, outra sugestão seria calcular 

anteriormente o tamanho dos tubos e pedir aos funcionários da loja de materiais de 

construção que já cortem no tamanho correto. 

 

 Base do instrumento: 

 

 A base do instrumento deverá ser retangular, com aproximadamente 45 cm  20 cm 

(para canos de 2 cm de espessura), a espessura podendo variar de 1 a 4 cm. O material 

poderá ser madeira ou metal. 
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 Caso seja madeira, os alunos deverão utilizar pregos para fixar a ponta do tubo 

(aproximadamente 2 cm da extremidade) em sua base. 

 Caso seja metal, sugerimos que levem a uma serralheria e peçam para prender o 

material à base, com solda ou parafuso. 

 É necessário deixar um espaço constante entre os tubos, de no mínimo 1 cm, para 

que esses não fiquem em atrito, quando se tocar o instrumento. 

 

 Observações: 

 

 Os outros instrumentos seguem o mesmo princípio: 

 Decidir o comprimento do tubo, corda ou quantidade de água na garrafa que 

representará a tônica ou a1. 

 Utilizar a fórmula do termo geral, com a razão do temperamento musical 
12/12

1
q  

para calcular o comprimento (ou quantidade de água) que deverá ter o material para 

as outras notas, utilizando a escala temperada como base. 

 Caso queiram obter apenas as notas da escala diatônica, como fizemos em nosso 

trabalho com a flauta de pvc, os alunos deverão calcular apenas os termos 

correspondentes à escala: Dó (a1), Ré (a3), Mi (a5), Fá (a6), Sol (a8), Lá (a10), Si 

(a12), Dó (a13). 

 Para ter uma base do total de material a ser gasto nos instrumentos que utilizam as 

13 notas (a1, a2, ..., a13) sugerimos utilizar a fórmula da soma de uma PG finita: 

1

)1.(1






q

qa
S

n

, deixando alguns centímetros a mais no material calculado, devido 

às perdas no corte do material.  

 

2.4. Validação e exposição do projeto. 

 

 Para finalizar o projeto, sugerimos que o professor faça um primeiro teste com os 

instrumentos, juntamente com os alunos, para analisar a sonoridade do material e fazer 

sugestões, caso necessitem de aperfeiçoamento. É uma ideia interessante o professor 

convidar algum músico para participar e dar também suas opiniões sobre os instrumentos, 

o que poderá fazer parte da validação do trabalho. 
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 Outra sugestão interessante é a realização de uma mostra do trabalho à escola, ou 

até mesmo à comunidade, em que os alunos possam apresentar os instrumentos e explicar 

como foram construídos, desde a parte matemática (cálculos, utilização da PG) até a parte 

prática (materiais envolvidos na construção dos instrumentos, o que cada membro do 

grupo realizou, etc.). Consideramos isso de grande importância ao meio escolar e social, 

pois mostra uma de tantas aplicações práticas da Matemática e pode influenciar outros 

professores a adotarem novas metodologias de ensino. 

 Como relatamos na dissertação, ao aplicar projetos envolvendo Matemática e 

Música em sala de aula, isso poderá despertar o interesse dos alunos em fazer algum tipo 

de apresentação musical à escola. Em nosso projeto, alguns alunos tiveram a iniciativa de 

propor uma apresentação; ensaiamos algumas músicas com o violão e convidamos dois 

músicos da cidade para participarem da apresentação. Formamos um coral com os alunos 

do 2º ano (participantes do projeto) e fizemos uma apresentação musical no dia em que 

ocorreu a mostra dos trabalhos desenvolvidos. Isso propiciou um grande envolvimento dos 

alunos, aumentando ainda mais seu interesse em mostrar o trabalho realizado. Se houver 

tempo, o professor (caso tenha conhecimento musical) ou algum professor de música 

convidado poderá ensaiar algumas músicas nos próprios instrumentos dos alunos. 

 Finalizando, sugerimos ao leitor que, caso tenha dificuldades em alguma das etapas 

desse projeto proposto, recorra à leitura de nossa dissertação e de outras referências que 

disponibilizamos a seguir. 

 Esperamos ter contribuído de alguma forma com os professores que pretendem 

aplicar esse tipo de projeto em sala de aula e que esse manual possa atrair cada vez mais 

novas ideias envolvendo o tema “Matemática e Música”, que pode parecer, a alguns, tema 

tão distante, mas que cada vez mais, em nossa experiência, percebemos que novas 

possibilidades e novas inspirações tomam conta da singela centelha musical que habita 

nosso espírito investigativo. 
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ANEXO A - Matérias do jornal local sobre o projeto 

 

 

 
  

  Fonte: Jornal de Luz. Edição nº 1022. Data: 01 de maio de 2009, p. 4. 
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 Fonte: Jornal de Luz. Edição nº 1029. Data: 19 de junho de 2009, p. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


