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E aí mano, que tal o som? 

Sonia Maria Pasiani 

 

 

 

 Você já usou esta expressão? 

 É uma gíria? 

 É uma saudação tribal? 

 Será que é um espaço sonoro? 

 

 

           

 

 

 

SONS 

 

O som do coração é vida; 

O som que sai da arma é morte; 

O som da chuva fina, acalma; 

O som da tempestade, açoita. 

 

O som da emoção que chora; 

O som da gargalhada,brinca; 

O som da cantoria lírica; 

O som da fúria que espanta. 

 

O som que vai, 

O som que vem, 

O som de quem comenta, 

O som que vai, 

O som que vem, 

O som alimenta.   

 
O som da oração, protege; 

O som da violência, agride; 

O som despertador, acorda; 

O som da implosão, explode. 

 
O som  da ovação, consagra; 
O som da agonia, marca; 
O som que vem do mar, relaxa; 
O som de uma cidade, apressa. 
 
O som que vai, 
O som que vem, 
O som de quem lamenta, 
O som que vai, 
O som que vem, 
O som de quem arrebenta.   
 
 
Música e Letra de Helinho Sant’Ana 
23/09/2008 
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Como você acabou de perceber este tal “som” nos dá a entender várias 

coisas. Já no séc. VI antes de Cristo, ele “o som” foi motivo de estudo para um 

grande filósofo e matemático chamado Pitágoras.  

 

ATIVIDADES: 

 

• Vamos fazer uma pesquisa sobre Pitágoras. 

• Pesquise quem foi Pitágoras, em livros ou pela Internet, com informações 

sobre ele e seu trabalho. 

• Cite algumas de suas idéias filosóficas ou matemáticas. 

• Pesquisar sobre seus discípulos os pitagóricos 

• Procurar relações de Pitágoras entre Música e a Matemática 

• Na próxima aula, vamos socializar o que descobrirmos 

 

Nesta unidade vamos trabalhar as propriedades sonoras. Você sabe quais são? 

E Pitágoras o que tem a ver com pesquisas sonora em música?  

Segundo autores como: Schafer, Wisnik,Coll e Teberosky podemos 

conceituar o som como sendo uma vibração produzida por vários corpos como: 

cordas, peles esticadas, tubos, por onde o ar é empurrado formando ondas que são 

captadas pelos nossos ouvidos. 

 

ALTURA 

 

Essas ondas podem ser medidas, e de acordo com o seu tamanho e 

velocidade, podem ter um som grave ou agudo, sendo esta característica, uma 

propriedade do som denominada de ALTURA, que não pode ser confundida com 

volume. Essas vibrações definem cada uma das notas musicais dó-ré-mi-fá-sol-lá-si. 

Cada nota tem sua freqüência. A nota usada para afinar os instrumentos de uma 

orquestra é a nota lá com 440 vibrações por segundo. 

 

Vamos fazer um experimento citado por (WISNIK, 1999, p.19) escutar nossa 

pulsação sanguínea e perceber sons graves produzidos por nosso corpo. 
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Figura 1: Formas de ondas 
(Disponível em: http://www.bpiropo.com.br/cf20050815.htm, acesso em: 15 Nov.2008) 
 

Essas ondas não são vistas, mas podemos compará-las com as ondas 

produzidas por pedras jogadas na superfície de rios ou lagos. 

 Desde a antiguidade já se falava de sons produzidos pelos planetas, 

denominado de “Música das Esferas”, que pode ser verificado pela velocidade e pelo 

tamanho dos planetas ao se deslocar no espaço. Podemos tentar usando piões de 

diversos tamanhos (representando os planetas) verificar produções de sons e 

classificá-los em suas alturas. 

 

 
Figura 2: Música das Esferas. Disponível em  http://ceticismo.net/wp-
content/uploads/music_spher. Acesso em: 12 Set.2008. 
 
 

ATIVIDADE 

 

Vamos produzir peões de brinquedo de diversos tamanhos. Para isso, tragam 

para a próxima aula, o seguinte material: Um CD velho, tampa da lata de molho de 
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tomate daquelas que tem borrachinha em cima para tirar a pressão, e bicos que 

possam se encaixar nestes orifícios como, bico do detergente, bico da garrafa de 

água e outro similar, e um pedaço de fio, e outros piões que vocês tenham em casa. 

Vamos verificar os sons produzidos, e suas freqüências ondulatórias.  

 

 
Piões Sonoros  

Foto: Lua Clara Sant’Ana 
 

 

Depois do experimento, mostrar o material “Arte e Matemática” onde expõe o 

sistema musical e a relação da Musica das Esferas de Pitágoras.  

 Estes sons estão presentes em muitos e diversificados momentos da nossa 

vida, como na música que iremos nos aprofundar mais. Também se encontra na 

medicina em aparelhos que utilizam ultra-sons para filmar e fotografar todos os 

nossos órgãos.  

Estão também na orientação de alguns animais que são auxiliados por elas 

como morcego, golfinho e outros. 

 

ATIVIDADE 

 

Será que os sons podem ser usados somente de forma benéfica? 

Alguma vez o som te provocou desconforto? 

NÍVEL SONORO. 

Cuidado com os decibéis! 
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Tabela em Decibéis 

 
http://pwp.netcabo.pt/catarinanr/trabalhos/ruido.pdf 

Consulta em: 16 Nov. 2008 
 

INTENSIDADE 

 

 “É a força de um som ou seu volume. Podem ser denominados de fracos, 

médios ou fortes.”(LACERDA, 1966, p.1) 

“No passado as pessoas pensavam menos na intensidade ou volume dos 

sons, provavelmente porque havia uma quantidade muito menor de sons 

brutalmente fortes em sua vida. Foi somente após a Revolução Industrial que a 

poluição sonora veio a existir como um problema sério.” (SCHAFFER, 1991, p.137).  

Foram realizados experiências em um laboratório numa base militar nos 

Estados Unidos, com um aparelho de emissão de som de alta-freqüência para 

verificar o efeito destes sons em objetos, animais e homens. 

Foi colocado um chumaço de palha de aço em uma espécie de pinça na 

ponta de uma vara comprida, dentro do invisível raio de som, a palha de aço 

explodiu numa rodopiante cascata de faíscas incandescentes [...] (SCHAFFER, 

1991, p.139). 



6 

 

 A força com que as ondas sonoras se movem podem ser medidas e recebem 

o nome de decibéis. O som mais grave que nossos ouvidos captam, possuem 16 

ciclos por segundo, abaixo disso são denominados de infra-sons e não podemos 

ouvi-los, nós os sentimos em forma de trêmulos vibratórios. Os ultra-sons ficam 

acima de 20.000 ciclos e nós os humanos não podemos mais ouvi-los, são os sons 

agudos. Os gatos ouvem até 60.000 ciclos e os morcegos até 80.000ciclos. 

 Você já pensou na quantidade de aparelhos que emitem sons e que estão ao 

nosso redor? “Passar muito tempo exposto a sons muito intensos podem provocar 

alterações permanentes no ouvido, isto é dores e até perda da audição.” (COLL e 

TEBEROSKY, 2000, p.97). Atualmente estamos constantemente ouvindo músicas, 

em nossos Ipod, Music Player (MP3, MP4, MP5) e outros aparelhos amplificados, 

precisamos cuidar do volume com que os ouvimos para não termos problemas 

auditivos irreversíveis. 

 

ATIVIDADE 

 

PESQUISE: Procure ouvir o ambiente sonoro que existe em sua casa. Em seguida 

em uma folha sulfite faça duas colunas uma em azul com os sons agradáveis ao 

ouvido, e em vermelho os desagradáveis, e ao lado de cada um especifique se é um 

som grave ou agudo forte ou fraco, e porque os mesmos para você é agradável ou 

desagradável. 

Expor este material, verificando os sons que nos aparecem em vários relatos 

Sugestão: Utilizar a projeção do vídeo Arte e Matemática primeira parte para deixar 

claro, os princípios do som. 

 

SONS MUSICAIS. 

 

 Para definirmos música, precisamos primeiro, saber que a mesma vem sendo 

conceituada em muitos momentos da história, isto quer dizer que para cada 

sociedade ela tem uma estética própria. Provavelmente se pudéssemos nos mover 

no tempo, e alguém do período medieval viesse para o nosso mundo ficaria muito 

confuso com a música que estamos acostumados a ouvir. Vamos nos aproximar 

mais no tempo. Será que nossos pais gostam ou compreendem a música feita pelos 
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DJs (Disc Jockeis). Este é um assunto muito polêmico. Que tal fazermos esta 

investigação e discutirmos os resultados. 

Nos mais diversos contextos, música é uma organização dos sons. Para cada 

músico esta organização segue critérios relacionados com o propósito que se quer 

produzir. “Um compositor, na atualidade, pode expressar sua arte através do 

computador sem necessariamente desenvolver, a priori, percepção e conhecimento 

da linguagem musical, seja pela própria audição ou por meio de instrumento.” 

(ABDOUNUR, 1999, p.193) 

O próprio conceito de instrumento musical não é o mesmo na atualidade. 

Podemos citar vários grupos que se utilizam de instrumentos nada ortodoxos, como 

Stomp, Uakti, Hermeto Pascoal, Helinho Sant’Ana (músico paranaense) que 

reciclam muitos materiais e os utilizam sonoramente.  

 

 

Helinho Sant’Ana e alguns de seus instrumentos.  
Foto: Lua Clara Sant’Ana 

 

Mostrar em pendrive vídeo do youtub do Helinho Sant’Ana. 

Quem de vocês já conhecia o Helinho Sant’Ana? Pois é, muitos são os 

músicos e compositores que realizam trabalhos de alta qualidade sonora e não são 

reconhecidos pela grande maioria da população.   

Vamos refletir: Será que a Mídia exerce influência na preferência pelos 

Gêneros musicais?  

 

 



8 

 

ATIVIDADE 

 

Descobrir na nossa comunidade músicos e compositores que vivem de sua 

arte. 

 

TIMBRE 

 

Quando percebemos pelos sons os diversos instrumentos musicais, nos damos 

conta de um enorme colorido sonoro que denominamos de TIMBRE. Este timbre 

pode ser percebido e reconhecido em qualquer som produzido pelo homem ou pela 

natureza, por isso o Timbre, assim como a Altura a Intensidade e as Durações são 

partes inseparáveis desta matéria prima chamada SOM. 

 

 
 Detalhe de um instrumento confeccionado a partir de material reciclado. 

 Foto: Lua Clara Sant’Ana 
 

ATIVIDADE: 

 

DISCUSSÃO 

 Será que podemos pelo Timbre perceber se os sons que estão sendo 

emitidos são acústicos?  O que faz um som ser acústico ou não? 

 

DURAÇÃO 

 

Ao emitirmos um som podemos fazê-lo de uma forma longa ou curta, na 

música quando usamos sons e silêncios curtos e longos estamos personalizando os 

ritmos. 
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ATIVIDADE 

 

Vamos fazer uma brincadeira usando silêncios e sons de palmas (ou similar)  

                              

X x  x 
 

 x x  
 

x   x 
 

 

 

Sugerir que se criem novas seqüências e trabalhar com regências possibilitando aos 

alunos novas experiências.   

 

Agora que já nos apropriamos de vários conceitos sobre os sons, vamos fazer 

como Pitágoras, construir um instrumento que produza sons, descobrir várias alturas 

que possam ser produzidas, e verificar essas construções e com esta experiência 

tentar responder “Música - Arte ou Ciência?” (FONTERRADA, 2007, p.63). 

Pitágoras “foi quem primeiro teorizou e estabeleceu uma relação numérica da série 

harmônica, por meio do instrumento chamado monocórdio, que em latim quer dizer 

uma só corda”. (PARANÁ, 2007, p.324). Hoje no século XXI vários músicos 

constroem instrumentos com uma corda, como o Berimbau e o Marimbáu 

(instrumento utilizado pelo músico pernambucano Antúlio Madureira). 

 

ATIVIDADE 

 

Para construirmos juntos, e montarmos pequenas seqüências musicais, trazer 

para a próxima aula: 

• Uma ripa de madeira de 90 cm de comprimento, 4 cm ( mínimo ) de largura e 

3 cm de espessura 

• Quatro pregos pequenos 

• Duas latas de molho de tomate (vazias) 

• Arame fino de aço 1.20cm 

• Uma vareta de bambu de 30 cm 

• Um vidro pequeno de perfume (vazio) ou outro que seja de boa resistência. 
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Foto: Lua Clara Sant’Ana 

Marimbáu 
        

Você sabia que é possível brincar com jogos musicais criativos? Os jogos 

pedagógicos para educação musical de Rosa Lúcia dos Mares Guiam e Cecília 

Cavalieri França é um bom exemplo destas atividades.  

 

Seria possível fazer um dominó musical? 

 

Que tal começarmos com um bingo musical? 
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