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Resumo 

(descrever a justificativa, objetivos e 

metodologia utilizada. A informação deverá 

conter no máximo 1300 caracteres, ou 200 

palavras, fonte Arial ou Times New 

Roman,tamanho 12 e espaçamento simples 

A relação entre matemática e música 

existe desde os primórdios, e hoje 

vemos que a matemática é uma 

disciplina classificatória para a maioria 

dos alunos já a música desperta 

carinho , este projeto vem apresentar 

o ensino da matemática através da 

música como uma metodologia que 

atraia e motive os alunos 

relacionando os conteúdos tidos como 

chatos como frações, com beleza da 

música ,deseja-se  utilizar a relação 

existente entre a música e a 

matemática de forma que os alunos 

possam relacionar os conteúdos 

pedagógicos com a realidade bem 

como despertar relações afetivas com 



a matemática por meio das relações 

existentes com a música. 

 

Palavras-chave (3 a 5 palavras) 

 
 

MATEMÁTICA.MÚSICA.FRAÇÕES 

Formato do Material Didático UNIDADE DIDÁTICA 

Público Alvo 

(indicar o grupo para o qual o material 

didático foi desenvolvido: professores, 

alunos, comunidade...) 

ALUNOS DO 7º ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL  

 

APRESENTAÇÃO 

O filósofo e matemático Leibniz (1646-1716) definiu Música com “um exercício 

de aritmética secreto, e muitas vezes, aqueles que a ela se entregam não sabem, 

não percebem que manejam números”.  

A relação entre matemática e música existe desde os primórdios, e hoje 

vemos que a matemática é uma disciplina classificatória para a maioria dos alunos, 

estes muitas vezes não percebem que a matemática esta presente nos mais 

diversos meios , como por exemplo a música . Através da história mais 

especificamente de  como Pítagoras com o monocórdio descobriu a escala musical 

diatônica desenvolveremos uma metodologia para o ensino de frações onde os 

alunos calcularam os intervalos de quinta e como Pitágoras descobriram a escala 

musical. 

O que desejo com isso é dar sentido ao conteúdo  e trazer para a sala de aula 

algo de que tanto nossos alunos gostam : a música, e relaciona-la com a 

matemática será para muitos algo surpreendente . 

A problemática que se coloca neste projeto de intervenção pedagógica diz 

respeito às dificuldades que os alunos apresentam em entender e realizar atividades 

que envolvam frações. Portanto que metodologias poderemos utilizar para promover 

a integração teórico /pratica do conhecimento da matemática com o da música 

especificamente para o 7º ano do ensino fundamental. 

Essa Unidade Didática tem como objetivos: 

 Oportunizar o ensino de frações de maneira prazerosa e 

contextualizada 



 Observar as inteligências múltiplas contidas em sala de aula 

oportunizando uma melhor compreensão de conteúdos. 

 Possibilitar que os alunos compreendam a interconexão entre a 

matemática e a música. 

 Organizar o processo de ensino e aprendizagem de matemática, de 

modo significativo. 

 

ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

 

O matéria didático ora produzido será implantando com aproximadamente 30 

alunos, na faixa etária de 12 anos do 7ª ano do ensino fundamental do Colégio 

Estadual Júlia Wanderley, da cidade de Jaboti, no período diurno. 

As atividades que compõem este material durante o primeiro semestre do ano 

letivo de 2014, inicia-se em fevereiro e termina em julho, ocupando o espaço de 64 

horas. 

Tais atividades contemplarão o conteúdo curricular planejado para a turma 

através de confecção de materiais e aulas práticas, de forma sistematizada e 

orientada a fim de desenvolver habilidades para que o aluno reconheça , multiplique 

e divida frações bem como desenvolva habilidades com números  decimais 

localizando – os em uma reta numerada . 

A intervenção seguirá as etapas descritas no quadro a seguir. 
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PRIMEIRA ETAPA 

 

          Apresentação da Unidade Didática na Escola. 

         

A  unidade será apresentada a toda comunidade escolar durante a semana 

pedagógica,  após o inicio do ano letivo de 2014 será feita uma reunião com os pais 

dos alunos envolvidos no projeto onde será apresentado o projeto : A escala musical 

como metodologia para ensinar frações , levando estes a consciência da importância 

em estar envolvidos no cotidiano escolar de seu filho bem como a importância da 

matemática na vida do ser humano. 

 

SEGUNDA ETAPA  

 

Aplicação do questionário aos alunos sobre a relação entre matemática e 

musica . 

Este questionário visa verificar se a turma tem alguma informação sobre a 

musica estar diretamente relacionada com a matemática. 

 

QUARTA ETAPA 

 

Aplicação do material didático  

 

 Atividade 1- Aplicação do questionário  

 



1. Você toca algum instrumento musical? 

(    ) sim  

(    ) não 

2.Voce gosta de musica? Porquê? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Você gosta de matemática? Porquê? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Você acha que a matemática tem relação com a musica? 

(    ) sim 

(    ) não 

5. Você conhece as notas musicais? 

(    ) sim 

(    ) não 

 

6. Se você respondeu sim na pergunta de numero 7 , cite as sete notas 

musicais: 

----------   ----------   ----------   ----------   ----------   ----------   ---------- 

 

7. Você conhece frações ? 

(   ) Sim, já ouvi falar mas não lembro como realizar os cálculos  

(   ) sim , lembro como realizar os cálculos  

(   ) Não, nunca ouvi falar 

 

8. O que você acha de estudar frações através das notas musicais 

(   ) acho que não tem nada haver 

(   )  acho que pode ser legal 

(   ) eu não conheço as notas musicais , por isso não acho nada 

 



Atividade 2 – Um pouco de história nesta aula, através do texto : O experimento 

do monocórdio e a música na escola pitagórica,  irei familiarizar os alunos com a 

conexão entre música e matemática onde também estes conheceram um pouco da 

história de Pitágoras  e  seu experimento o Monocórdio . 

 

O experimento do monocórdio e a música na escola pitagórica 

 

Ninguém sabe ao certo , quando foi à primeira vez em que a matemática e a 

música começaram a se relacionar, pois existem registros desde os primórdios de 

ambas isoladas, como por exemplo, a matemática era usada para contar animais 

através de pedras ou nó em cordas, e “a música já era citada na mitologia grega em 

Orfeu, cujo canto acompanhado de lira sustava rios, amansava feras e movia 

montanhas”. ( ABDOUNUR, 1999 , p.3) 

De acordo com Abdounur (1999, p.3) “a interação entre essas áreas torna-se 

fortemente manifesta a partir da necessidade de equacionar e solucionar o problema 

da consonância no sentido de buscar fundamentos científicos capazes de justificar 

tal conceito”.  

No século VI a.C , Pitágoras de Samos foi uma das figuras mais importantes e 

misteriosas da matemática, pois não existem relatos originais de suas obras e de 

sua vida , ele teria viajado o mundo antigo  para adquirir suas habilidades 

matemáticas , depois de vinte anos ele voltara para a ilha de Samos com intenção 

de montar uma escola voltada ao estudo de filosofia e matemática . Pitágoras 

esperava encontrar muitos alunos, mas chegando lá viu que o tirano Polícrates tinha 

transformado a ilha de Samos em uma sociedade intolerante e conservadora, então 

deixou a cidade e foi morar em uma caverna para continuar seus estudos sem 

perseguição.Ele não gostava do isolamento e subornou um menino para ser seu 

primeiro aluno, mas com o tempo  Pitágoras mentiu que não tinha mais como pagar , 

então o menino ofereceu –se para pagar pela sua educação a partir daí ele se 

tornou o primeiro e único discípulo de Pitágoras em Samos. Pitágoras chegou a 

montar uma escola conhecida como Semicírculo de Pitágoras, mas suas ideias não 

foram aceitas e foi obrigado a fugir com sua mãe e seu discípulo. 

Pitágoras foi para o Sul da Itália e estabeleceu – se em Crotona onde 

encontrou Milo que era o homem mais rico e também um dos homens mais fortes da 

história, que por sua vez estudava matemática e filosofia. “Milo cedeu parte de sua 



casa para que Pitágoras estabelecesse sua escola. E assim a mente mais criativa e 

o corpo mais poderoso formaram uma aliança” (Singh, 2008, p. 30). 

Pitágoras então formou a irmandade Pitagórica, “um grupo de seiscentos 

seguidores capazes não apenas de entender seus ensinamentos, mas também de 

contribuir criando ideias novas e demonstrações” (Singh, 2008, p. 30). 

Ninguém fora da irmandade sabia ao certo o que se passara lá, cada membro 

era forçado a jurar que nunca revelaria suas descobertas, isto explica por que 

existem tão poucos relatos confiáveis de suas conquistas matemáticas, o que se tem 

certeza é que a irmandade era uma sociedade religiosa e um de seus ídolos era o 

Número.  

De acordo com (Singh, 2008, p. 32), 

 
 
Eles acreditavam que se entendessem as relações entre os números 
poderiam descobrir os segredos espirituais do universo , tornando-se 
, assim , próximos dos deuses. Em especial a irmandade voltou sua 
atenção para os números inteiros ( 1,2,3,...) e as frações.  

 
 

Pitágoras alem de estudar as relações entre os números também era 

fascinado pela relação entre os números e a natureza, ele percebeu que os 

fenômenos naturais são governados por leis e estas leis podem ser descritas por 

equações matemáticas, e uma das principais ligações que ele percebeu foi a relação 

entre a harmonia da musica e a harmonia dos números.  

 
 
O instrumento mais importante da antiga musica helênica era o 
tetracórdio, ou lira de quatro cordas. Antes de Pitágoras, os músicos 
tinham percebido que certas notas, quando soavam juntas , criavam 
um efeito agradável e afinavam suas liras de modo que ao tocarem 
duas cordas pudessem produzir tal harmonia. Contudo, os antigos 
músicos não compreendiam por que certas notas, em especial, erma 
harmônicas e não tinham nenhum meio preciso de afinar seus 
instrumentos. Eles afinavam suas liras pelo ouvido, até conseguirem 
um estado de harmonia – um processo que Platão chamava de 
torturar as cravelhas (Singh, 2008, p. 35). 
 

 
Conta a lenda que certa vez Pitágoras ao passar por uma oficina de um 

ferreiro ouviu os martelos batendo o ferro e produzindo uma harmonia variada, ele 

correu para dentro da oficina afim de investigar a harmonia dos martelos. Ela 

analisou os martelos e descobriu que aqueles que eram harmoniosos entre si tinham 



uma relação matemática simples, ou seja, martelos que possuíssem a metade, dois 

terços, ou três quartos do peso de um determinado martelo produziam sons 

harmoniosos. 

A partir disso Pitágoras executa uma das mais maravilhosas experiências: o 

Monocórdio, nascendo então o quarto ramo da matemática: a música.  

“Os pitagóricos foram os únicos até Aristóteles a fundamentar cientificamente 

a música, começando a desenvolvê-la e tornando-se aqueles mais preocupados por 

este assunto” (ABDOUNUR, 1999, p.5). 

Possivelmente inventado por Pitágoras, o monocórdio é um instrumento 

composto por uma única corda estendida entre dois cavaletes fixos sobre uma 

prancha ou mesa possuindo, ainda, um cavalete móvel colocado sob a corda para 

dividi-a em duas seções. No começo seu experimento destacou a relação entre o 

comprimento de uma corda estendida e a altura musical do som emitido quando 

tocada. Pitágoras buscava relações de comprimento, ou seja, razões de números 

inteiros que produzissem determinados intervalos sonoros. 

Pitágoras então começou a investigar a relação entre o comprimento da corda 

vibrante e o tom musical produzido por ela, “acontecendo assim a primeira 

experiência registrada na história da ciência, no sentido de isolar algum dispositivo 

para observar fenômenos de forma artificial” (ABDOUNUR ,1999 p.05). 

Pitágoras observou que pressionando um ponto situado a 3/4 do comprimento 

da corda em relação a sua extremidade e tocando a seguir, ouvia-se uma quarta 

acima do tom emitido pela corda inteira, da mesma forma, exercida a pressão a 2/3 

do tamanho original da corda, ouvia-se uma quinta acima e a 1/2 obtinha-se a oitava 

do som original. A partir de então os intervalos de quarta, quinta e oitava passam a 

denominar-se consonâncias pitagóricas. Esta experiência mostra-se presente em 

qualquer instrumento de corda. 

A partir desse experimento, Pitágoras relacionou a matemática e a música, 

relacionando os intervalos musicais referentes às consonâncias perfeitas - oitava 

quinta, e quarta as relações 1/2, 2/3 e 3/4, estas, correspondem à parte da corda 

que fornecem as notas mais agudas à nota mais grave é produzida pela corda 

inteira. 

 
 

A descoberta da relação entre razão de números inteiros e tons 
musicais mostrou-se significativa naquela ocasião, gerando uma 



dúvida fundamental para o pensador de Samos, bem como para o 
desenrolar da relação matemática /música : Por que às consonâncias 
musicais subjazem razões de pequenos números inteiros? Qual é a 

causa e qual é o efeito? (ABDOUNUR, 1999, p.6) 

 
 
Os pitagóricos acreditavam que os números 1, 2, 3, 4 davam origem a toda 

perfeição, em termos espaciais, o 1 representava o ponto, o 2 a linha , o 3 o plano e 

o 4 o espaço, já em termos cognitivos o 1 representava a inteligência , o 2 o 

conhecimento, o 3 a opinião e o 4, os sentidos, eles também consideravam o  

número quatro -  primeiro número quadrado par  como  a origem de todo o 

universo,este números  representa os quatro elementos : fogo, ar , terra e água.  

A cosmologia pitagórica, ao aproximar os sentidos da razão, a música da 

matemática, o simbólico do numérico, proporciona uma integração entre o 

pensamento mítico e o pensamento lógico [...] (GRANJA, 2010, p.33). 

Os intervalos mencionados mostravam-se agradáveis ao ser ouvidos, soavam 

naturalmente, portanto tornava-se naturalmente estabelecer afinações que 

contivessem tais intervalos denominados puros e construir toda uma escala musical. 

 
 

Partindo do pressuposto de que a oitava mostrava-se como intervalo 
fundamental, os pitagóricos a tomam como universo da escala. A 
partir desta hipótese, o problema do estabelecimento de uma escala 
reduzia-se a dividir a oitava em sons que determinassem o alfabeto 
através do qual a linguagem musical pudesse se expressar, 
tornando-se, portanto natural a partir de uma nota – determinante da 
oitava universo juntamente com sua oitava superior – caminhar em 
intervalos de quinta ascendentes e descendentes, retornando à nota 
equivalente – acrescida ou diminuída de um número inteiro de 
oitavas – sempre que escapasse da oitava – universo 

(ABDOUNUR,1999, p.8). 

 
 

Os pitagóricos observaram que notas que tinham um espaçamento 

determinados por intervalos de oitava apresentavam certa semelhança, podia-se, 

portanto dizer que eram equivalentes. Então a cada oitava percorrido voltava-se a 

nota anterior uma oitava acima ou abaixo. 

 

Este texto será apresentado aos alunos de forma que estes fiquem intrigados 

e motivados a estudar a conexão entre matemática e música. Utilizarei fantoches 

representando Pitagoras , e cinco  monocórdios  para que os alunos possam ouvir  o 



som que se obtém tocando corda inteira ,  1/2 da corda , 2/3 da corda  e 3/4 do 

comprimento da corda. Lembrando sempre de revisar com os alunos o que significa 

as frações acima .  

 

Atividade 3- Utilizando o monocórdio com corda medindo 36cm  , encontre os 

som obtido tocando: 

a)  A corda inteira  , 

b)  Metade da corda (1/2) 

c) Três quartos da corda (3/4) 

d) Dois terços da corda (2/3) 

A atividade será realizada com 5 grupos onde cada grupo terá um monocórdio 

os grupos marcarão  os comprimentos correspondentes as razões no monocórdio. 

 

monocórdio que será utilizado em  sala de aula 

 

Atividade 4-  Sabendo que as notas musicais estão relacionadas com as 

letras do alfabeto Dó – C, Ré – D, Mi – E, Fá – F, Sol – G, Lá – A, Si – B.  Com 

auxilio de um afinador eletrônico determine a nota musical que corresponde a: 

a) Corda inteira  

b) Metade da corda (1/2) 

c) Três quartos da corda (3/4) 

d) Dois terços da corda(2/3) 

e) O que acontece  quando se  toca a corda inteira e depois metade da 

corda do monocórdio? Registre suas observações. 



f)  Quando se toca a corda inteira e depois 3/4  do comprimento da corda 

a um aumento de  quantos tons? Verifique  a resposta dos outros grupos , e anote 

suas conclusões. 

g) Quando se toca a corda inteira e depois 2/3 do comprimento da corda a 

um aumento de quantos tons? Verifique a resposta dos outros grupos e anote suas 

conclusões . 

 

Atividade 5 – Se ao tocar a corda inteira você obter a nota Dó , qual nota 

você terá ao tocar: 

a) 1/2  (metade da corda)? 

b) 3/4  (três quartos) da corda 

c) 2/3 (dois terços) da corda? 

d) Confira suas respostas com auxilio do afinador eletrônico . 

 

Atividade 6 – Tomando como ponto inicial a nota Dó do  teclado abaixo , a 

qual atribuiremos hipoteticamente o comprimento 1 determine as notas que 

equivalem as frações representadas   
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Atividade 7 –  Analisando a atividade 6 temos que a nota Fá esta a 4 tons 

acima da nota Dó isto quer dizer que quando pressionamos 3/4 do comprimento da 

corda obtém-se um intervalo de quarta . A nota Sol esta a 5 tons acima da nota Dó 

portanto quando pressionamos 2/3 do comprimento da corda obtemos um intervalo 

de quinta . E quando dividimos a corda ao meio ou seja pressionamos 1/2  de seu 

comprimento obtemos 8 tons acima que equivale a um intervalo de oitava. 



Pitágoras reparou que estas combinações de sons eram agradáveis , desta 

forma podemos compreender como que para ele a musica fazia uma 

correspondência direta com a aritmética das frações. 

A partir do teclado abaixo e percorrendo intervalos de quinta , tendo como 

nota inicial o Dó com comprimento hipotético de 1  determine: 
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a) a fração correspondente a nota SOL 

b) A fração correspondente a nota RÉ1 

c) Você notou que a nota RÉ1 ultrapassou o intervalo de oitava? Neste 

momento teremos que transpor a nota Ré1 para dentro do intervalo, para isso 

vamos pensar: RÉ1 esta a uma oitava acima da nota Ré. O intervalo de oitava 

corresponde a que fração? 

d) Esta fração equivale dizer que a nota Ré1 tem a metade do 

comprimento da nota RÉ , portanto como podemos calcular a fração correspondente 

a nota RÉ? 

e) A fração correspondente a nota LÁ  

f) A fração correspondente a nota MI1 

g) A fração correspondente a nota MI 

h) A fração correspondente a nota SI 

 

Atividade 8- Em um monocórdio com a corda medindo 36 centímetros 

determine o comprimento da corda que corresponde a : 

a) Nota Dó 

b) Nota Ré 

c) Nota Mi 

d) Nota Fá  



e) Nota So 

f) Nota Lá 

g) Nota Si 

 

Atividade 9  -  Marque os comprimentos correspondentes as notas musicais 

no monocórdio e  toque a música Parabéns pra Você. 

 

Atividade 10 – Aplicação do questionário para verificar se ouve mudança de 

pensamento em relação a conexão entre matemática e musica e se aumentou a  

afetividade entre os educando e a matemática. 

 

1. A partir da relação entre matemática e musica, você passou a ver a 

matemática de uma maneira diferente? 

(    ) sim 

(    ) não 

2. O que você achou mais interessante no conteúdo estudado? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Você conhece as notas musicais? 

(    ) sim 

(    ) não 

4. Se você respondeu sim na pergunta de numero 3 , cite as sete notas 

musicais: 

----------   ----------   ----------   ----------   ----------   ----------   ---------- 

 

5. Você conhece frações ? 

(   ) Sim, mas continuo não entendendo 

(   ) sim , e hoje entendo melhor o conteudo 

(   ) Não 

 

6. O que você achou  de estudar frações através das notas musicais 

(   ) achei  que não tem nada haver 



(   )  achei legal ,pois pude ver a matemática de uma maneira mais fácil de     

entender. 
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