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 DVD
A MATEMÁTICA DA MÚSICA 

 Ficha técnica
Gênero: Documentário. 

Palavras-chave: Música; som; escala musical; ritmo; matemática; 
história; códigos de representação; arte barroca; arte medieval; 
arte brasileira; arte popular.

Foco: Conexões Transdisciplinares

Tema: Oitavo programa da série. Apresenta a integração de 
conhecimentos e percepções estéticas no universo da música 
e da matemática. 

Personalidades abordadas: Heitor dos Prazeres, João Gilberto, Jo-
hann Sebastian Bach, Mestre Divino, Pitágoras, Pixinguinha, Platão, 
Heitor Villa-Lobos, Waldir Azevedo, Wynton Marsalis, entre outros.

Indicação: A partir do 6º ano do Ensino Fundamental. 

Nº da categoria: CT-B-7

Direção: Sérgio Zeigler.

Realização/Produção: Fundação Padre Anchieta - Centro 
Paulista de Rádio e TV Educativas, São Paulo. Coprodução TV 
Escola.

Ano de produção: 2000.

Duração: 26’.

Coleção/Série: Arte & matemática.

 Sinopse
Da música grega, do canto gregoriano ao samba brasileiro, as 
relações entre arte e matemática estão presentes. Na Grécia 
Antiga, Pitágoras, em suas investigações sobre as relações da 
matemática com as coisas do mundo, já dizia que o universo 
é harmônico como a música. Este documentário apresenta um 
percurso histórico musical. A música do passado e do presente 
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fascina o homem com ritmos sagrados ou profanos, composi-
ções clássicas, religiosas ou ritmos populares como o jazz e o 
samba; expressões contadas nas frequências matemáticas e 
registradas em heranças culturais de cada povo. 

 Trama inventiva
Ponto de contato, conexão, enlaçado em Os olhos da Arte 
com um outro território provocando novas zonas de contágio 
e reflexão. Abertura para atravessar e ultrapassar saberes: 
olhar transdisciplinar. A arte se põe a dialogar, a fazer contato, 
a contaminar temáticas, fatos e conteúdos. Nessa intersecção, 
arte e outros saberes se alimentam mutuamente, ora se com-
plementando, ora se tensionando, ora acrescentando, uns aos 
outros, novas significações. A arte, ao abordar e abraçar, com 
imagens visionárias, questões tão diversas como a ecologia, a 
política, a ciência, a tecnologia, a geometria, a mídia, o incons-
ciente coletivo, a sexualidade, as relações sociais, a ética, entre 
tantas outras, permite que na cartografia proposta se desloque o 
documentário para o território das Conexões Transdisciplinares. 
Que sejam estas então: livres, inúmeras e arriscadas.

 O passeio da câmera
Em ritmos diversos o músico lida com matemática. É isso que 
confirmamos nos dois blocos deste documentário. No primeiro, 
o jazzista Wynton Marsalis mostra como marca o ritmo. Na per-
cussão, Mestre Divino apresenta padrões e remete ao samba, 
visível nas obras de Heitor dos Prazeres, cantado também por 
João Gilberto. Na Grécia Antiga, Pitágoras imaginou a música das 
esferas celestes; depois, Platão passou a distinguir as músicas 
rítmicas, populares, que levavam à decadência, e as harmoniosas, 
que aproximavam o homem ao espiritual, tal como o posterior 
canto gregoriano, que deixava de lado sons dissonantes e ruídos. 
Por trás de sons mais agradáveis ou desagradáveis (trítonos) 
existem frações numéricas, mais ou menos complexas. 

O segundo bloco tem continuidade com os estudos de Pitágoras 
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com um instrumento de uma corda só. Fazendo-a vibrar, ele dividiu 
matematicamente o espectro sonoro, encontrando a escala pita-
górica que difere da escala pentatônica criada pelos orientais, na 
qual todas as relações matemáticas são idênticas, o que provoca 
harmonia. Bach buscou relações mais complexas, incorporando 
sons dissonantes (trítonos) para gerar tensões. Assim, criou um 
sistema lógico que influenciou toda a música posterior, até mesmo 
Villa-Lobos, que absorveu na música clássica a brasilidade de 
nossa cultura popular, valorizando o choro, por exemplo.

A elaboração de conceitos e as experiências estéticas podem 
nascer de projetos que envolvam as Conexões Transdisci-
plinares, além do território de Saberes Estéticos e Culturais, 
focalizando a música como linguagem. Esses se interligam com 
outros como Linguagens Artísticas e Forma-Conteúdo. 

  Os olhos da Arte
A música é um exercício de aritmética secreto e, muitas vezes, aquele 
que a ela se entrega não sabe, não percebe, que maneja números.

(Leibniz)

Parodiando a definição do filósofo e matemático Leibniz que abre 
o documentário, outro filósofo, Schopenhauer (2003, p. 238), 
afirma: “a música é um exercício oculto de filosofia, no qual a 
mente não sabe que está filosofando”, pois pode ser percebida 
como a expressão do mundo, a linguagem universal. E continua: 
“nenhuma outra arte faz efeito tão imediato e profundo sobre o 
homem, já que nenhuma outra nos permite conhecer tão profunda 
e imediatamente a essência verdadeira do mundo” (ibidem, p. 
240). Será por isso que a música é a arte mais popular? 

No mundo contemporâneo, não basta apenas o rádio ou a TV liga-
dos. Colados aos ouvidos, os aparelhos transmitem música todo o 
tempo. Por quê? Música para quando se está alegre, música para 
quando se está triste... Ela acompanha o ser humano, mas conhe-
cemos antes seus instrumentos pelas pinturas deixadas pelos ante-
passados do que pelas suas sonoridades. Alguns teóricos afirmam 
que o processo coletivo de trabalho era acompanhado por canções 
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mais ou menos articuladas, entoadas em conjunto. O ritmo ditava a 
ação, organizava-a, tornava-se linguagem de comunicação.

No universo simbólico que o ser humano foi construindo para 
compreender a vida por meio da linguagem verbal, da religião, 
do mito, da ciência, das linguagens artísticas, a música tem uma 
característica especial: ela não é cópia de nada. Não é preci-
so compreender as palavras que viram sonoridades no canto 
gregoriano para entender algo que é quase intraduzível, se nos 
permitirmos abertura para ouvi-lo.

Para Moraes (1991, p. 192), há pelo menos três maneiras de 
ouvir música: ouvir com o corpo, ouvir emotivamente e ouvir 
intelectualmente. Mas não estaremos em todas essas maneiras 
filosofando e secretamente lidando com números?

A palavra música tem sua origem no grego mousikê, que significa 
arte das musas, que na mitologia são representas por mulheres 
perfeitas na aparência e essência. São duas as musas que a presi-
dem: Aede, protetora do canto, e Euterpe, que hoje seria inspiradora 
da música instrumental. Em meio às práticas mágico-religiosas, ao 
trabalho, às festas que remetem a infinitas significações intrínsecas 
ao som e à sua recepção dentro de cada cultura, a organização 
desse substrato sonoro requer intenção, um ritmo, uma produção, 
um modo de combinar arte e ciência, sons em harmonias.

Para os pitagóricos, música e aritmética não eram estudos sepa-
rados, mas sim caminhos para encontrar a beleza e a verdade. 
Os números eram considerados a chave de todos os mistérios 
do universo físico e espiritual.  Desse modo, os sons musicais 
eram regidos por combinações numéricas que desvelavam a 
possibilidade de compreender a harmonia no cosmos, como diz 
Grout e Palisca (2001).

A percepção transformou sons em notas musicais, intervalos 
musicais em compassos, criando fórmulas e códigos de re-
presentação que ganharam o colorido das diferentes culturas 
– sete notas no Ocidente, cinco no Oriente, sons agradáveis e 
harmoniosos construídos com acordes, trítonos dissonantes – 
diabolus est in musica – criando tensões e instabilidades como 
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fez Bach em sua música tonal, o sistema de 12 sons do dode-
cafonismo de Schönberg considerado música atonal, o colorido 
diverso da música étnica, da música popular, das cantigas de 
roda. No contato com a linguagem da música, como sistemas 
simbólicos em contínua transformação, há espaço para a audi-
ção de músicas do passado e do presente, do nosso repertório 
cultural ou de culturas muito distantes. 

Hoje o conceito de música, a considerada boa aos estados da 
alma e a rejeitada por ser de origem popular, pode soar estranho; 
mas, se refletimos, esse tipo de julgamento não é tão distante do 
nosso tempo. Os ritmos brasileiros, como o samba, por muito 
tempo sofreram o mesmo tipo de preconceito. Heitor Villa-Lobos 
aprendeu a tocar violão escondido dos pais, que viam nas modas 
de violas um tipo de música inferior àquela tocada em outros 
instrumentos. Mas foi do encontro entre o chamado popular e o 
erudito que nasceram obras musicais que hoje compõem nosso 
patrimônio cultural. As fronteiras entre esses dois universos – po-
pular e erudito – já não são determinantes, assim como a distinção 
entre som e ruído, incorporado a obras contemporâneas.

O convite, em olhos da arte, é justamente para cerrá-los, deixan-
do que a sonoridade da paisagem sonora que nos rodeia possa 
entrar pelos poros e nos fazer filosofar no secreto universo dos 
números que pulsam desde o nosso coração.

 O passeio dos olhos do professor
A música faz parte da nossa vida; hoje as novas tecnologias 
nos aproximaram ainda mais do universo sonoro musical. Ao 
caminhar pela rua vemos muitas pessoas ouvindo suas músicas 
preferidas, mas talvez não parem para pensar que estão também 
ouvindo compassos matemáticos. Para compreender o universo 
da matemática e da música, convidamos você e seus alunos 
para viajarem por esses saberes. Mas para uma boa viagem 
acontecer é importante pensar sobre os melhores caminhos a 
trilhar. Anotar suas impressões no momento em que assiste ao 
documentário é fundamental. Você pode pensar em uma pauta 
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do olhar para apoiar/provocar/levantar questões. Algumas 
possibilidades são aqui apresentadas:

 Ao ver o documentário, em algum momento você se percebeu 
movimentando seu próprio corpo no ritmo da música? 

 Você percebe ser mais fácil apreciar o que já se ouviu antes?

 As explicações matemáticas facilitaram a sua compreensão 
ou ainda são um “exercício de aritmética secreto?”

 O que causa atração ou estranhamento em você? 

 Algo causaria estranhamento em seus alunos?

 Você sente necessidade de pesquisar sobre algum assunto 
para melhor compreender ou aprofundar conteúdos que o 
documentário suscita? Qual? Quais? 

 O que você imagina sobre como outros professores ou seus 
alunos gostariam de ver no documentário?

Suas anotações, durante ou após a exibição, podem revelar 
modos singulares de analisar o documentário que marquem o 
início de seu diário de bordo como um instrumento para o seu 
pensar pedagógico para a melhor utilização deste documentário, 
tanto na formação de educadores como com alunos a partir do 
6º ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

 Percursos com desafios estéticos

 O passeio dos olhos dos alunos
Algumas possibilidades para provocar a entrada no documentário:

 O trecho do documentário que mostra o músico de jazz 
Wynton Marsalis, a percussão de Mestre Divino, as obras 
de Heitor dos Prazeres e o samba cantado por João Gilberto 
podem iniciar uma conversa sobre a presença da matemática 
na música. Eles concordam com a afirmação de Leibniz de 
que “a música é um exercício de aritmética secreto e, muitas 
vezes, aquele que a ela se entrega não sabe, não percebe, 
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que maneja números”? Quais perguntas levantam sobre 
as relações entre arte e matemática? Essa conversa pode 
preparar para a exibição do documentário por inteiro.

 Cantos gregorianos, gospel ou outras músicas clássicas sa-
cras podem ser trazidos para a classe, com cuidado para que 
possam escutar o som com qualidade. É necessário preparar 
os alunos para que ouçam em silêncio, o que certamente vai 
demandar um trabalho de escuta inicial da paisagem sonora 
da sala de aula. O que as músicas escolhidas por você pro-
vocam nos alunos? Quais ritmos e melodias, semelhanças 
e diferenças eles percebem? Quando tratamos do tema 
religião em sala de aula é importante vê-lo também inserido 
no tempo e no contexto cultural. Em seguida você pode exibir 
o trecho do documentário que mostra o canto gregoriano, 
alimentando o desejo de ver todo o documentário.

 Um jogo pode ser proposto: marcar o ritmo no próprio corpo, 
por meio de passos rápidos e lentos, batendo palmas ou pela 
voz. Podemos iniciar o jogo pedindo que percebam o ritmo do 
próprio coração. A partir daí, você e os alunos podem pedir 
a expressão de outros ritmos, como de um coração depois 
de uma corrida, de um susto, de um beijo etc. Depois, você 
pode apresentar vários tipos de músicas. Eles perceberão 
que uma valsa tem o compasso 3/4 e o rock que pode ter 
compassos em 4/4, 12/8 ou 3/4? Como eles imaginam que 
esses compassos foram inventados? A partir desse jogo, exiba 
o trecho do documentário que começa explicando que “todo 
som é uma onda sonora que se propaga no ar em determina-
da frequência” e a continuidade com o som produzido pelos 
passos. Que relações podem ser feitas entre o jogo realizado 
e a formulação matemática mostrada no documentário?

 Ampliando o olhar
 É possível escutar o silêncio? Como seus alunos respon-

dem a essa questão depois de ficarem em silêncio? O que 
aconteceu? Provavelmente escutaram muitas sonoridades 
que antes não eram ouvidas. Algum deles percebeu as batidas 
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de seu próprio coração? A partir da experiência de escuta, 
convide os alunos a buscarem outras sonoridades na es-
cola, a sua “paisagem sonora”. Essa expressão, criada por 
Schafer (1991), refere-se ao conjunto de sons do ambiente 
ao nosso redor, de natureza agradável ou desagradável. 
Com os sons coletados na escola por meio de anotações 
ou mesmo de gravações, proponha que criem uma com-
posição sonora. Como serão os sons agrupados? Qual o 
ritmo da composição?

 A percepção dos sons levou os músicos a pensarem em 
códigos para sua representação. Assim, também as parti-
turas foram criadas para anotar os sons possibilitando que 
outros tocassem a mesma música. Os alunos já viram uma 
partitura? As tradicionais apresentam as notas musicais es-
critas em pautas de cinco linhas chamadas de pentagrama, 
ligadas por barras que definem os compassos. Você pode 
levar para a classe, por exemplo, a partitura de Carinhoso 
de Pixinguinha e João de Barro, disponível em: <http://
www.tons.com.br/p2/carinhoso.pdf>. Independentemente 
de você ter ou não formação em música, verifique se algum 
aluno toca algum instrumento e peça para que traga as suas 
partituras. O que os alunos podem conhecer sobre música e 
matemática analisando as partituras? É necessário também 
lembrar que há partituras gráficas que utilizam analogias 
visuais empregadas em músicas concretas, aleatórias, ele-
troacústica e pós-serial, e que os alunos podem criar para 
suas composições musicais. O importante é perceber que 
em todos os sistemas simbólicos é preciso criar códigos de 
representação a serem lidos por outros.

 Entre as notações musicais é interessante perceber a notação 
rítmica, que depende da duração das notas e se baseia em frações. 
Um exemplo: uma fração de 2/4 depois da clave de sol.
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 A fração significa quantas figuras podem estar dentro de 
cada espaço determinado pelo compasso. Um professor ou 
um aluno que tenha com formação em música pode melhor 
explicá-la, e o professor de matemática pode tirar partido do 
conceito para trabalhar com as frações.

 Nas imagens do pintor Heitor dos Prazeres são mostradas 
muitas cenas de uma tradição bem brasileira, o samba. Uma 
curadoria educativa pode ser feita partindo de imagens das 
artes visuais que tenham como tema a música. As misturas 
entre o lundu e a modinha foram registradas pelo pintor via-
jante Rugendas, as rodas de samba em Heitor dos Prazeres 
que também era compositor e sambista. Em que diferem das 
bailarinas de Edgar Degas ou Toulouse-Lautrec?

 As Bachianas brasileiras de Villa-Lobos foram compostas a 
partir das influências populares do choro, samba e músicas 
folclóricas brasileiras, nutridas pelas teorias da música de 
período de Bach. A escuta das Bachianas brasileiras de 
Villa-Lobos e das obras de Bach pode construir conceitos e 
aprendizagens significativas sobre a linguagem da música. 
Antes de ouvi-las, levante com os alunos algumas hipóteses 
iniciais sobre semelhanças e diferenças na obra desses 
músicos que nasceram e produziram em tempos e lugares di-
ferentes. Depois da audição cuidadosa, o que percebem?

 A divisão é uma operação matemática importante. Um exercí-
cio interessante de matemática pode ser feito a partir de um 
problema criado pelo escritor brasileiro Júlio César de Mello 
e Souza, conhecido como Malba Tahan (2001). Em seu conto 
“O problema dos 35 camelos” ele apresenta a situação de 
três irmãos que não sabem como cumprir o testamento deixa-
do pelo pai. No seu ultimo desejo o pai queria que a herança 
de 35 camelos fosse dividida da seguinte maneira: metade 
para o mais velho, um terço para o segundo, um nono para 
o caçula. Como fazer essa divisão? Os alunos vão perceber 
que as divisões não chegam a números inteiros. Complete a 
história contando que o sábio Beremiz, conhecido por suas 
habilidades com os números, deu uma solução. Juntando 
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seu próprio camelo aos dos irmãos, ele completou o número 
de 36 camelos. Agora, divididos conforme o testamento, os 
camelos eram distribuídos: 18 para um filho, 12 para outro e 4 
para o último. Como a soma dos três grupos dá 34, Beremiz e 
o amigo ficam com dois camelos que sobraram, numa solução 
que beneficiava a todos. (Em frações a conta na primeira divisão 
ficaria assim: 1/2 + 1/3 + 1/9= 17/18, o que era fisicamente 
impossível sem matar uns dos camelos. Na divisão dada por 
Beremiz a conta ficou exata com a fração 18/18).

 Conhecendo pela pesquisa
 O jogo proposto para iniciar a exibição do documentário pode 

ser ampliado focalizando os passos, os ritmos e a frequência 
do som. Qual a relação entre os passos mostrados no docu-
mentário e os passos na dança de salão, diferenciados para 
cada ritmo? Quais passos de dança os alunos conhecem?

 O samba tem nome e sobrenome, são as variações da cul-
tura de ritmos e movimentos. Na arte do samba o ritmo e 
a dança podem ser expressos de várias formas: Samba de 
partido alto, Pagode, Samba-canção, Samba carnavalesco, 
Samba-exaltação, Samba de breque, Samba de gafieira, 
Sambalanço, Samba de roda, Samba rock, Samba-enredo, e 
outras manifestações. Pesquise com seus alunos sobre essa 
arte, iniciando pela música de Haroldo Barbosa e Janet de 
Almeida: Pra que discutir com madame, apresentada neste 
documentário por João Gilberto:

Pra que discutir com madame
No carnaval que vem também concorro
Meu bloco de morro vai cantar ópera
E na avenida entre mil apertos 
Vocês vão ver gente cantando concerto
Madame tem um parafuso a menos
Só fala veneno meu Deus que horror
O samba brasileiro democrata
Brasileiro na batata é que tem valor 

 Como forma de provocar o debate sobre a música em nosso 
cotidiano é interessante discutir o gosto. Na opinião dos 
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alunos, há musicas que são apropriadas para determinadas 
ocasiões ou lugares? Como os alunos veem o gosto musical 
de seus pais? Como os pais aceitam, ou não, suas prefe-
rências? Há conflitos entre escolhas estéticas de músicas 
na turma? Dessa conversa inicial pode nascer uma pesquisa 
sobre as linguagens musicais que gostam de ouvir. Sabem 
que, por exemplo, a palavra rap tem origem nas palavras 
em inglês: rhythm and poetry – ritmo e poesia, que por 
suas iniciais formam a palavra rap? Sua principal caracterís-
tica é o discurso rítmico com rimas, nasceu na Jamaica na 
década de 1960 e é um dos elementos da música e cultura 
hip hop, entre outras particularidades desse estilo que os 
alunos podem descobrir. Assim como o rap, o rock norte-
americano, a electro house (eletrônica/ techno/dance), o 
forró universitário ou o rock brasileiro têm sua história e 
estão ligados a contextos culturais que influenciam a vida 
e o comportamento dos jovens. Uma pesquisa a partir da 
realidade dos estudantes pode ser instigante.

 Músicas e ritmos presentes em outras culturas, como as afro-
brasileiras, podem impulsionar pesquisas multiculturais. Da 
pesquisa podem surgir um dicionário de ritmos e notações em 
matemática que caracterizam os sons típicos de cada gênero 
e ritmos musicais, bem como biografias de artistas como o 
mestre de bateria Mestre Divino, o músico Wynton Marsalis, 
Bach, Villa-Lobos e do cavaquinista Waldir Azevedo, autor de 
Brasileirinho.

 Alguns sons da escala podem ser descritos como múltiplos 
inteiros de uma nota inicial. Para alcançar as demais notas 
temos que utilizar frações. Desse modo estamos usando a 
linguagem da arte e da matemática para criar poesias sono-
ras em frações. O professor de matemática pode retomar o 
conceito de fração a partir do documentário. A fração é um 
número que demonstra uma ou mais partes iguais em que 
foi dividida uma unidade, ou um número inteiro, e há várias 
definições: frações equivalentes que representam a mesma 
parte de um todo; simplificação de frações quando podemos 
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dividir o numerador e o denominador por um mesmo número 
inteiro; fração própria quando o numerador é menor que o 
denominador; fração imprópria quando temos o numerador 
maior ou igual ao denominador, entre outras terminologias. 
Quando Pitágoras fez as divisões na escala musical ele fra-
cionou a corda no monocórdio, instrumento de única corda, 
em divisões usando uma sequência de cálculos simples. 
Envolvendo as operações aritméticas básicas ele obteve o 
resultado na notas de Dó (1) a Dó (2): Ré (9/8), Mi (81/64), 
Fá (3/3), Lá (27/16) e Si (243/128). Quais exercícios o 
professor de matemática pode propor a partir de Pitágoras 
e seu estudo do monocórdio?

 No período barroco europeu Johann Sebastian Bach perce-
beu que trítono era mais que um som que apenas incomodava 
os ouvidos. que poderia ser um momento de força na música, 
expressão sonora que provocaria maior vibração. Assim criou 
acordes que estabeleceram combinações entre dissonâncias 
e consonâncias, tensões e harmonias. A tensão típica no 
cinema é obtida também pela trilha sonora. Trechos de filmes 
e trilhas sonoras impactantes podem ser pesquisados pelos 
alunos e trazidos pela classe como se fosse um programa 
de televisão.

 O material educativo a partir do documentário Música das 
esferas, da série Arte & matemática, focaliza o território da 
Materialidade, entre outros aspectos. Está disponível na 
DVDteca Arte na Escola: <htpp://www.artenaescola.org.
br/dvdteca>. 

 Desvelando a poética pessoal
Criar e descobrir  sua poética pessoal é desafio para professores 
e alunos que podem estar acostumados a executar propostas 
determinadas. Este documentário favorece uma percepção 
ampliada da linguagem musical e pode levar os alunos, indi-
vidualmente ou em grupos, a fazer um projeto de intervenção 
sonora na escola. 
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A música dos celulares, os sons preferidos, a paisagem sonora da 
escola, o canto coral podem se transformar em apresentações-
relâmpago, inusitadas, surpreendentes. Todos os cuidados, 
entretanto, devem ser tomados em relação à intervenção sonora, 
tanto na qualidade do som que será oferecido como em relação 
às devidas autorizações necessárias da direção da escola.

O registro das intervenções é importante e há uma grande 
diferença entre juntar fotografias e registrar a intervenção. No 
caso da música o cuidado com a qualidade sonora documental 
é fundamental. É necessário pesquisar as melhores posições 
para o microfone (ou gravador) para melhor captar o som. Uma 
equipe pode ser formada para se responsabilizar pelo registro 
com todo o cuidado estético em sua documentação.

 Amarrações de sentidos: portfólio
O universo da música oferece muitas descobertas, e para 
dar sentido ao que se estudou é importante que os alunos se 
apropriem dos conceitos construídos. Para que as pesquisas e 
produções dos alunos construam experiências de aprendizagens 
significativas é fundamental que haja registro de percursos. A 
proposta é produzir um portfólio que conte a história do projeto. 
Como exploramos a linguagem da música e suas relações com 
as ciências físicas e matemáticas, podemos pensar em um por-
tfólio feito por meio eletrônico, gravado em CD com músicas 
que fizeram parte do projeto, além de depoimentos e relatos de 
alunos e professores envolvidos.  

 Valorizando a processualidade
Os alunos se envolveram nas produções e pesquisas? Exercita-
ram a escuta? O que sabem agora que não sabiam antes sobre 
música e sobre o nosso samba? São muitas as possibilidades 
de criar um olhar mais atento sobre os percursos de ensino e 
aprendizagem da arte e outras áreas do saber envolvidas neste 
projeto. A fala dos alunos sobre o que mais gostaram e o que 
menos gostaram, sobre o que foi mais importante, sobre as 
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dificuldades e sobre o que faltou no desenrolar do trabalho é 
um valioso instrumento de avaliação. É importante, também, 
perceber e valorizar o percurso trilhado composto por diversas 
ações que englobam: a pesquisa, o fazer artístico, a apreciação, 
o pensar e discutir arte e ciência. A leitura dessas ações, das 
respostas dos alunos às proposições realizadas juntamente 
com o seu diário de bordo, permite refletir sobre o seu próprio 
aprendizado e planejamentos futuros.

 Personalidades abordadas
Heitor dos Prazeres (Rio de Janeiro/RJ, 1898-1966) – Pintor, compositor, 
sambista, foi um dos fundadores da escola de samba Estação Primeira de 
Mangueira e da “Vai Como Pode”, hoje conhecida como Portela. A mú-
sica foi sua primeira paixão, pintou cenas de roda de sambas e passistas 
animados em suas telas. 

Heitor Villa-Lobos (Rio de Janeiro/RJ, 1887-1959) – Compositor com vasta 
obra composta de óperas, música para coro, peças para voz e piano, violão, 
violoncelo, piano, sendo uma das mais conhecidas as Bachianas brasileiras, 
um conjunto de nove composições escritas entre 1930 e 1945. Transitando 
entre o popular e o erudito, uniu a música das ruas, do povo, com os reper-
tórios clássicos, lutando também pela educação musical. 

João Gilberto Prado Pereira de Oliveira (Juazeiro/BA, 1931) – Músico bra-
sileiro que renovou o modo de cantar e tocar violão. É um dos importantes 
nomes da bossa nova, ritmo do final dos anos 1950 e início dos 1960, uma 
mistura entre o jazz e o samba. 

Johann Sebastian Bach (Alemanha, 1685-1750) – Organista e compositor 
alemão luterano do período barroco. Considerado por muitos o maior com-
positor da história da música. Muitas de suas obras refletem uma grande 
profundidade intelectual, uma expressão emocional profunda e, sobretudo, 
um grande domínio técnico. Pesquisador, propôs a escala temperada com 
notações matemáticas descritas em logaritmos.

Mestre Divino (Valdevino Batista da Silva - São Paulo/SP, 1948) – Sambista, 
mestre de bateria, já esteve à frente das principais escolas de samba de 
São Paulo. Além do trabalho artístico, executa também um trabalho social 
ensinando música a crianças e jovens da comunidade. 

Pitágoras de Samos (Grécia, c.570 a.C. - c.496 a.C.) – Filósofo, matemático, 
músico. Sustentava que o cosmos é regido por relações matemáticas. Na 
música deixou experimentos que influenciaram a música ocidental, como 
a Escala Pitagórica; na geometria, o Teorema de Pitágoras; na astronomia, 
estudos sobre a ordem no universo a partir da observação das estrelas, 
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rotação da Terra e ciclo das estações do ano. Foi fundador da Escola 
Pitagórica, que tem por essência o princípio de que todas as coisas são 
compostas por números, configuradas em relações matemáticas combinadas 
que demonstram harmonias, essências, belezas.

Pixinguinha (Alfredo da Rocha Viana Filho - Rio de Janeiro/RJ, 1897-1973) 
– Compositor da música popular brasileira, contribuiu diretamente para que 
o “choro” encontrasse uma forma musical definitiva. Entre suas músicas 
mais famosas está Carinhoso, composta em 1917. 

Platão de Atenas (Grécia, c.427 a.C – 347 a.C.) – É considerado um dos prin-
cipais pensadores gregos, pois influenciou profundamente a filosofia ocidental. 
Desenvolveu a noção de que o homem está em contato permanente com dois 
tipos de realidade: a inteligível e a sensível. Suas ideias baseiam-se na diferen-
ciação do mundo entre as coisas sensíveis (mundo das ideias e a inteligência) 
e as coisas visíveis (seres vivos e a matéria). Escreveu sobre a música das 
esferas e sua relação com a formação moral e ética dos homens.

Waldir Azevedo (Rio de Janeiro/RJ, 1923 – São Paulo/SP, 1980) – Com-
positor e cavaquinista. Muito contribuiu para a divulgação do choro e do 
cavaquinho como instrumento solista. Sua obra mais conhecida é Brasilei-
rinho, lançada em disco no final de 1949. 

Wynton Marsalis (Estados Unidos, 1961) – Trompetista e compositor. É 
considerado embaixador da música americana pelo seu profundo respeito 
e divulgação das tradições musicais de raízes afro-descendente, porém 
transita livremente entre os repertórios clássico e jazzístico. 

 Glossário
Canto gregoriano – Gênero de música vocal monofônica, utilizada pelo ritual 
da liturgia católica romana. Definido pelo papa Gregório Magno para ser uti-
lizado nas celebrações religiosas da Igreja católica. Não pode ser entendido 
sem o texto, o qual tem primazia sobre a melodia, e é o que dá sentido a 
essa. Fonte: MEDAGLIA, Julio. Música, maestro!: do canto gregoriano ao 
sintetizador. São Paulo: Globo, 2008.

Dissonância e consonância – Termos aplicáveis a harmonia, acordes e 
intervalos. Consonância é uma harmonia considerada estável (sons agra-
dáveis) em relação a uma dissonância, em que a qualidade dos sons parece 
instável, provoca sentimentos profundos e em conflitos. Fonte: NIETZSCHE, 
Friedrich. O nascimento da tragédia ou helenismo e pessimismo. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1992.

Música profana – Oposta à música sacra, é constituída de canções de amor, 
sátiras, políticas e danças acompanhadas de instrumentos, com palavras 
acessíveis para que as pessoas pudessem cantar como diversão. No Brasil 
há misturas entre temas religiosos e assuntos do cotidiano como fé, amor, 
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sorte, entre outros. Fonte: TINHORÃO, José Ramos. A música popular no 
romance brasileiro. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Ed. 34, 2000. 

Música tonal – É a música que apresenta uma tonalidade definida, com 
hierarquia entre as notas girando em torno de uma principal. Baseia-se 
em estruturas funcionais determinadas, gerando um percurso harmônico e 
melódico com tensões e repousos mais complexos que a música modal. 
É tipicamente ocidental e tem sua origem na Idade Média. Fonte: WISNIK, 
José Miguel. O som e o sentido: uma outra história das músicas. São Paulo: 
Círculo do Livro: Companhia das Letras, 1989.

Som – O som é uma forma de energia observada pelo aumento ou redução 
periódica da densidade do ar, ou seja, compressão e rarefação. O movimento 
de vaivém do diafragma produz a onda sonora, que consiste numa compressão 
seguida de uma rarefação. A distância entre duas compressões sucessivas ou 
duas rarefações sucessivas é o comprimento de onda Sonora. O som pode 
apresentar variações. Essas variações são dadas pela mudança de frequência, 
timbre ou intensidade. Um som grave é produzido por uma frequência baixa 
de ciclos, algo em torno de 20 ou 30 Hertz. Os sons agudos são gerados por 
frequências muito altas até o limite da faixa audível de 20 kHz. Fonte: MATRAS, 
Jean-Jacques. O som. São Paulo: Martins Fontes, 1991.

Trítono – Intervalo entre alturas de duas notas musicais que possuam exata-
mente três tons inteiros. Causa a sensação de movimento, muito explorado 
em momentos de tensão na música. A mais complexa dissonância possível 
na música ocidental. O efeito psíquico do trítono é proibido no canto gre-
goriano como o símbolo da dissonância, do desacordo, da discordância e 
rebelião – a função do diabolus. Fonte: CALAZANS, Flávio. Propaganda 
subliminar multimídia. São Paulo: Summus, 2006. 
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WYNTON Marsalis. Disponível em: <http://www.wyntonmarsalis.org>.

04_AF_03.indd   20 28/05/10   17:51



Mapa potencial

A MATEMÁTICA  
DA MÚSICA 

04_AF_03.indd   22 28/05/10   17:51




