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‘’O Brasil já tem uma forma geográfica de um coração. 

Todo Brasileiro tem esse coração. A Música vai de uma 

Alma à outra. Os pássaros conversam pela Música; eles 

têm coração. Tudo o que se sente na vida se sente no 

coração. O coração é o metrônomo da vida. E há muita 

gente na Humanidade que se esquece disso. Justamente 

o que mais precisa a Humanidade é de um metrônomo. 

Se houvesse alguém no mundo que pudesse colocar um 

metrônomo no 'cimo da Terra', talvez estivéssemos mais 

próximo da Paz.’’ 

 
Heitor Villa-Lobos 
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RESUMO 
 

 
O presente trabalho tem como proposta estabelecer relações entre a música e a 
matemática, mostrando como a música pode ser utilizada de forma pedagógica para 
contribuir com a aprendizagem. Tem por objetivo compreender como o ensino de 
música pode colaborar, de forma interdisciplinar, com o ensino de matemática para 
os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental. Para tal fim foram aprofundados os 
conhecimentos sobre o ensino de matemática e o ensino de música. Foi construída 
uma sequência didática, a fim de mostrar que é possível ensinar conceitos 
matemáticos por meio dos conceitos musicais e para que o entendimento do 
conteúdoou tema proposto seja alcançado pelos docentes e discentes. Por meio 
dessa monografia, espera-se que os docentes compreendam como a música auxilia 
no desenvolvimento cognitivo dos alunos e os benefícios da interdisciplinaridade 
utilizada no ensino de matemática. 
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ABSTRACT 

 

 
The present work aims to establish relationships between music and mathematics, 
showing how music can be used pedagogically to contribute to learning. It aims to 
understand how the teaching of music can collaborate, in an interdisciplinary way, 
with the teaching of mathematics for the students of the 5th year of Elementary 
School. For this porpouse, knowledge about mathematics teaching and teaching 
music. A didactic sequence was constructed in order to show that it is possible to 
teach mathematical concepts through musical concepts and so that the 
understanding of the proposed content or theme is achieved by teachers and 
students. Through this monograph, teachers are expected to understand how music 
assists in the cognitive development of students and the benefits of interdisciplinarity 
used in mathematics teaching. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os sons sempre estiveram presentes na vida do ser humano. Som é tudo 

aquilo que o ouvido percebe como movimento e vibração, tudo o que soa. Já o 

silêncio é explicado como a ausência de som, o que não é verdade, pois ele 

corresponde a sons que não podemos ouvir por possuírem uma vibração muito lenta 

ou até mesmo muito rápida. O mundo é composto de sons. 

As pessoas têm contato com a música todos os dias, visto que ela é utilizada 

nos mais variados campos. Estão presentes em filmes, telejornais, desenhos 

animados, novelas, casamentos, formaturas, datas comemorativas, supermercados, 

consultórios, igrejas, entre outros.  De acordo com Brito (2003, p.31): 

 

É difícil encontrar alguém que não se relacione com a música [...]: 
escutando, cantando, dançando, tocando um instrumento, em 
diferentes momentos e por diversas razões. [...] Surpreendemo-nos 
cantando aquela canção que parece ter “cola” e que não sai da 
nossa cabeça e não resistimos a, pelo menos, mexer os pés, 
reagindo a um ritmo envolvente [...]. 

 

 Essa pesquisa versa sobre como o ensino da música pode contribuir com o 

ensino de matemática de forma interdisciplinar. Combinar diversos sons com 

relações matemáticas muito precisas resulta na construção de escalas musicais, nas 

divisões de compasso, na construção de instrumentos, assim por diante. O docente 

pode usar essas concepções musicais para auxiliar no processo de ensino-

aprendizagem. 

 O presente tema tem relação com as atividades profissionais da acadêmica. 

Cantora e professora de musicalização infantil, e que defende a importância da 

música na formação do aluno, atrelando a outras áreas de conhecimento. 

Abdounuor (2003) enfatiza que, conforme estudos, a relação música e 

matemática foi retratada, primeiramente, por Pitágoras, por meio da criação de um 

instrumento nomeado Monocórdio1, constituído por uma corda esticada em dois 

cavaletes. Um som diferente era reproduzido de acordo com o local em que a corda 

era pressionada, e para relacionar o ponto friccionado com o comprimento da corda 

foram utilizadas frações.

                                                 
1
Monocórdio é um instrumento de apenas uma corda. 
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 O ensino de música ainda é uma área onde há escassez de materiais e 

informações, e a matemática uma matéria que a maioria dos alunos não aceitam 

bem. Criar uma interdisciplinaridade entre essas duas áreas, poderá tornar o ensino 

de ambas mais fácil e até mais prazeroso.   

 Em decorrência dessa ideia o trabalho traz como problema de pesquisa: 

Como a música pode contribuir com o ensino de matemática de forma interdisciplinar 

com os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental? 

A partir do problema de pesquisa o objetivo geral foi investigar como o ensino 

de música pode colaborar, de forma interdisciplinar, com o ensino de matemática 

aos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental. 

 Decorrente do objetivo geral os objetivos específicos são: estudar o histórico 

do ensino de música no Ensino Fundamental I. aprofundar conhecimentos sobre o 

ensino de matemática e de música no 5º ano do Ensino Fundamental; organizar uma 

sequência didática mostrando como os professores utilizam a música no ensino de 

matemática. 

O presente trabalho está dividido em três capítulos. No primeiro capítulo 

abordamos o ensino de música, desde os tempos antigos até os dias atuais e suas 

diversas pedagogias. No segundo capítulo, discutimos o ensino de matemática, seu 

campo de trabalho e dificuldades encontradas tanto no ensino quanto na 

aprendizagem e no terceiro e último capítulo apresentamos a música no ensino de 

matemática por meio de uma sequência didática, na qual buscamos estabelecer a 

inter-relação entre a música e o ensino de matemática.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 A trajetória histórica do ensino de música 

 

A história relata que o ensino de música vem desde os tempos antigos. Na 

Grécia o ensino de música era obrigatório. Aprendiam canto orfeônico e a execução 

de alguns instrumentos musicais (ARANHA, 2006).  

A palavra música é de origem grega, isto é, “Mousikê” era o termo utilizado 

para denominar a poesia e a dança, conhecidas também por “Arte das musas”. A 

Grécia, assim como diversas civilizações antigas, atribuía sua música aos deuses 

como uma forma de agraciar os espíritos e assim alcançar a perfeição.Foi a partir 

dessa valorização que surgiram as primeiras ideias e preocupações com a 

pedagogia da música. Nesse ponto, a música torna-se uma disciplina escolar.  

A educação musical não se resumia em saber cantar e aprender a executar 

instrumentos, mas abrangia todas as artes liberais, escrita, desenho, declamação, 

física, geometria e o elemento mais importante do pensamento musical: o raciocínio 

matemático. Pitágoras foi o precursor da relação música e matemática. De acordo 

com seus pensamentos, uma era parte da outra e nessa relação estaria a explicação 

para o funcionamento de todo o universo (LOUREIRO, 2001). 

A disciplina de música era ministrada pelos chamados “mestres da música”. 

Esses tinham um cuidado especial ao ministrar as aulas, tornando-as tranquilas e 

prazerosas, ou seja, o oposto de todas as outras matérias visto que, matérias como 

história e matemática eram consideradas cansativas. 

Loureiro (2001) salienta que o ensino era elaborado em níveis que variavam 

de acordo com a idade dos educandos. O primeiro nível tinha início aos 7 anos de 

idade e contemplava parte da teoria musical. Iniciava-se pelos princípios do som, 

passava pela grafia e era finalizado por construções melódicas. Pouco antes dos 20 

anos, se dava início ao segundo nível, onde o ensino da música passava a ser mais 

teórico. O terceiro nível começava após os 30 anos e durava mais cinco anos, onde 

o docente era levado ao estudo da dialética. Infelizmente, com a invasão do Império 

Romano, a música foi excluída do currículo, pois era considerada uma matéria mais 

sensível e os romanos voltavam à educação a formação de soldados guerreiros e 

mais rudes. 
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Já na Idade Média, a música foi vista com grande importância pela Igreja 

Católica, pois acreditavam que ela influenciava os homens de forma positiva, 

portanto, incluíram a música nos cultos cristãos e no ensino, como disciplina teórica 

inserida no domínio das ciências matemáticas. 

Por volta do ano 600, o papa Gregório Magno deu ordenação definitiva ao rito 

do canto litúrgico. Em seguida, vieram diversos tipos de canto como o canto 

gregoriano e a oração cantada. Todos eram utilizados para expressar a fé.  

Segundo Loureiro (2001), a Reforma Protestante trouxe um novo rumo para a 

música religiosa. Lutero, líder da reforma, tinha como objetivo principal catequizar e 

com a Contra Reforma a igreja católica criou a ordem dos jesuítas. A música passou 

a ocupar as escolas, festas e cultos religiosos. Até o fim do século XVIII a educação 

musical foi praticada na escola apenas com fins religiosos. 

A música surge livre do cunho religioso por meio de Pestalozzi e Froebel. 

“Herdeiros de Rousseau, eles defendem uma educação baseada no respeito à 

natureza humana, ás suas necessidades e interesses” (LOUREIRO, 2001, p. 43), ou 

seja, ambos focam em um ensino baseado em métodos intuitivos, onde o discente 

deve ter contato com a realidade visando desenvolver seu cognitivo e sua 

sensibilidade. Assim sendo, começam um movimento em oposição ao 

tradicionalismo da igreja.  

No século XX, diversos autores expuseram seus trabalhos e metodologias 

baseados em Pestalozzi e Froebel, dentre eles:Schafer, Kodaly, Willems e Dalcroze. 

Para eles, o ensino de música deve ser voltado a exploração sonora, expressão 

corporal, improvisação, entre outros, todos levando em consideração a vivência 

pessoal do educando. É deixar o aluno se expressar livremente. 

No Brasil, existem relatos sobre o início do ensino de música com a chegada 

dos jesuítas em 1.549. Foram eles que abriram as primeiras escolas em terras 

brasileiras, visando catequizar os índios que nelas viviam. Para tal, a música era de 

grande destaque, pois os índios tinham forte ligação com manifestações artísticas. 

Eles adoravam seus deuses, diante de conquistas ou perdas, por meio do canto e 

da dança. De acordo com Beyer (1994, p.102 apud Loureiro 2001, p. 45) “[...] os 

jesuítas educaram os indígenas musicalmente para o desempenho musical destes 

nas missas”. 

Para os jesuítas, os rituais de canto e dança dos indígenas eram pagãos e 

para mudar essa situação foram convidando os índios a participarem de pequenas 
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peças de teatro com o cunho de coral e religioso, onde os mesmos encenavam com 

canto, dança e execução de instrumentos musicais. Com o tempo, os índios foram 

perdendo suas músicas características. 

Loureiro (2001) aponta que além da gramática e do latim, a música e o 

cantochão2 também faziam parte do currículo das “Escolas de Ler e Escrever”. Para 

esse ensino, foi criada uma cartilha musical intitulada “Artinha”. Esta era utilizada 

pelos mestres tanto para o ensino musical quanto para a alfabetização. 

Conforme a elite de brancos e mestiços ia crescendo, os jesuítas iam 

adaptando o modelo de educação, baseando-se nos moldes europeus, voltado a 

uma educação humanista e seguindo os princípios doRatioStudiorum. Os colégios 

funcionavam em regime de internato e os discentes continuavam participando de 

cerimônias religiosas, onde o cantochão estava sempre presente. O canto e a 

palavra eram os principais recursos utilizados pelos jesuítas para instaurar a fé. 

Em 1.759 os jesuítas foram expulsos do país, o que trouxe diversas 

mudanças no sistema educacional. As escolas religiosas foram mantidas por outras 

ordens como as carmelitas, os franciscanos, entre outros, e surgiram as escolas 

leigas com as aulas régias. Embora, essas escolas tenham introduzido em seu 

currículo matérias compatíveis com o momento histórico, a música continuou 

presente e ainda com grande cunho religioso. 

Com o início do tráfico negreiro em medos do século XVI, a música brasileira 

sofre grande influência dos negros que foram trazidos como escravos da África para 

o Brasil. Com eles, chegaram instrumentos de percussão como: a cuíca, o ganzá e o 

atabaque que eram utilizados para embalar o som das músicas de seu país de 

origem. Junto aos índios e portugueses, os negros criaram arranjos musicais 

diferenciados. Estes, não eram utilizados apenas em cultos religiosos, mas também 

em festas públicas e nas casas de pessoas influentes. Ainda nessa época, surgiu a 

escola de música para os filhos dos escravos, onde revelaram-se músicos 

talentosos que, ao tocarem melodias curtas e bem marcadas misturadas a dança 

africana, criaram o samba (LOUREIRO, 2001). 

 Em 22 de janeiro de 1.808, a família real chegou ao Brasil, trazendo com eles 

cerca de quinze mil pessoas, dentre elas, musicistas e artistas. Com a presença da 

                                                 
2
 O cantochão é o canto tradicional da liturgia cristã-católica ocidental, monódico, diatônico e de ritmo 

livre, composto sobre textos litúrgicos latinos e baseado na acentuação e nas divisões do fraseado; 
canto gregoriano, canto plano. 
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Corte no país, surgem novas instituições culturais como: a Biblioteca Real e a 

Escola Nacional de Belas Artes. Surge também a Capela Real, uma orquestra de 

música erudita e composta por mais de cem artistas. O país ia se modernizando e a 

música ganhando uma nova fisionomia. 

As atividades culturais sofreram um choque com a volta de D. João VI para 

Portugal. Com o tempo, diversas orquestras surgiram e a Capela Real foi perdendo 

forças. Nessa mesma época, surgiram também os salões e os grandes bailes para a 

sociedade que possuía grande elegância, requinte e bom gosto. Mesmo com o país 

sofrendo uma turbulência, centros artísticos foram nascendo e a música continuou a 

ser cultivada.Em 1822, o país teve sua independência proclamada. De acordo com 

Loureiro (2001, p. 49): 

A Independência, em 1822, e a necessidade de imprimir ao 
país uma feição jurídica, determinou a convocação, por parte 
do Imperador Pedro I, de uma constituinte em 1823. Nos 
debates sobre o perfil da nova nação, a educação ocupa lugar 
importante. A implantação de um sistema de educação no país 
dependia da criação de uma rede de escolas e da formação de 
professores. 

 
Nessa época surge a primeira Escola Normal. Mais uma vez, as escolas têm 

o currículo renovado, visando à preparação de professores para atuação no ensino. 

A música continuou presente no currículo, mas com menos prestígio. A escola 

utilizava o canto apenas como forma de integrar e controlar os alunos. Houve 

problemas com os professores, pois os mais antigos não sabiam música e os novos 

davam pouca importância a disciplina. 

Ainda nesse período, a música se faz presente nos educandários femininos e 

masculinos, onde o cantochão era o mais valorizado, visando uma preparação para 

os cultos religiosos. Nos educandários femininos, também aprendiam a tocar um 

instrumento musical, o que era imprescindível as moças da classe dominante. Com 

a valorização da música por parte dessa classe, foi fundada em 1.841, por Francisco 

Manuel da Silva, a primeira grande escola de música no Brasil, o Conservatório 

Musical do Rio de Janeiro, conhecido hoje como Escola de Música da UFRJ. 

Infelizmente, a escola funcionou de forma precária visto que os recursos recebidos 

não eram suficientes. Em 1.855 a escola passou a integrar a Escola de Belas Artes 



15 
 

e sofreu alterações em seu currículo, sendo introduzidas aulas de solfejo3, canto, 

órgão e instrumentos de corda. 

Francisco Manuel almejava ter um prédio próprio para o Conservatório, com 

salas para grandes concertos, mas veio a falecer antes da conclusão das obras. 

Devido a sua morte e a falta de recursos, a Escola Nacional de Música foi fechada e 

voltou a funcionar apenas em 1.872 sob a direção de Leopoldo Miguez. 

Em 1.889, com a Proclamação da República, um novo regime é instaurado e 

inicia-se uma nova fase no ensino da música. Segundo Freire (1996, p.187-201 

apud Loureiro 2001, p.52), a educação musical do século XIX apresenta duas 

vertentes principais: a do ensino formal, praticado dentro do contexto escolar e a do 

ensino informal, em oposição ao primeiro, praticado fora dele. 

No ensino formal, priorizava-se preparar os alunos que possuíam “talento, 

vocação e dom” para atuarem em áreas específicas, como a igreja e o teatro. Já o 

ensino informal era mais diversificado e preparavam os discentes para atuar em 

salões da sociedade carioca, ou seja, espaços não formais.  

No século XX, sob influência do movimento escolanovista, o ensino de música 

na Europa sofre mudanças. Diversos pedagogos musicais aproveitaram o momento 

de mudança para desenvolverem novos métodos de ensino visando também alunos 

de classes sociais menos favorecidas. No Brasil, a sociedade passa por uma 

modernização após a Revolução de 30. 

A situação da arte no Brasil pode ser compreendida em 1.922 na Semana de 

Arte Moderna, onde ficou clara a influência do conservadorismo europeu. Grandes 

nomes foram destaque nessa época, como Mário de Andrade que acreditava que a 

música deveria ir além e exercer uma função social. 

Outro nome importante da época é Heitor Villa-Lobos. Ele implantou nas 

redes públicas o ensino de Canto Orfeônico com o objetivo de musicalizar maiores 

grupos de alunos. Entre 1.932 e 1.941 foi diretor da Superintendência da Educação 

Musical e Artística (SEMA). Buscava melhores métodos para o ensino de crianças 

brasileiras. 

Em 18 de abril de 1.932, o então presidente Getúlio Vargas assinou o decreto 

nº 18.890 que tornou o ensino de canto orfeônico obrigatório nas escolas públicas do 

Rio de Janeiro. Nesse mesmo ano, foi criado o curso de Pedagogia de Música e 

                                                 
3
Solfejo é ler ou entoar um trecho musical, vocalizando-o ou pronunciando somente o nome das notas. 
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Canto Orfeônico, visando que os professores aprendessem tanto a prática do 

magistério quando a teoria musical e suas técnicas. O canto orfeônico passou a ser 

utilizado em apresentações durante todos os feriados nacionais exaltando assim o 

patriotismo. 

O decreto-lei nº 4.993 de novembro de 1.942 integrou a Escola Nacional de 

Música à Universidade do Brasil e criou o Conservatório Nacional de Canto 

Orfeônico, dedicado, principalmente, a formação de professores de música para as 

escolas primárias e secundárias. Além dessa formação, o conservatório visava 

pesquisar e restaurar obras de arte brasileira e gravar discos contendo os hinos 

pátrios e músicas populares para serem distribuídos e cantados por todas as 

escolas do país (LOUREIRO, 2001). 

 Tanto Villa-Lobos quanto a SEMA buscavam a musicalização em massa nas 

escolas, mas não havia professores suficientes para tal ato. Assim sendo, criaram os 

chamados “Cursos Rápidos”. Esses, geralmente, tinham duração de um mês e 

aconteciam nas férias. As turmas eram formadas por docentes egressos da escola 

normal que possuíam um pouco de conhecimento musical. Ao fim do curso, eram 

considerados aptos a lecionarem a disciplina de música. 

 Em 1944, Heitor Villa-Lobos deixou a direção da SEMA e, em 1945, ocorreu o 

fim do Estado Novo, o que contribuiu para a diminuição do ensino de canto nas 

escolas e, consequentemente, diminuiu o ensino musical. 

 Visando evitar o desaparecimento do canto nas escolas, foi criada a 

“Comissão Consultiva Musical”. Esta tinha em vista manter o material pedagógico-

musical das escolas em um bom nível, mantendo os hinos pátrios e acrescentando 

outras temáticas. Assim, iniciou-se o ensino de músicas voltadas a natureza e a 

figura paterna e materna. 

 As modernizações das aulas de canto não foram suficientes para salvá-las do 

declínio. O país passava por um processo de democratização, então tudo o que 

pudesse ser associado ao regime autoritário deveria ser eliminado e o canto 

orfeônico se enquadrava a essa ordem. 

 Na segunda metade da década de 40 chega ao fim a era Vargas e também o 

movimento modernista onde a música teve grandes ápices. Ao fim desse 

movimento, já surgiam novas ideias no cenário musical, mostrando que era possível 

trazer uma nova roupagem a arte utilizando a criatividade. 
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 Diversos professores aderiram a essa nova proposta musical visto que se 

fazia necessário apenas utilizar a criatividade ao ensinar a música. A parte teórica, 

como o ensino das notas musicais foram deixadas em segundo plano. Nesse 

contexto, o importante nas aulas eram criar e experimentar privilegiando mais o 

processo do que o produto a ser alcançado. 

 Mas nem todos adotaram essa nova proposta. As escolas primárias e 

secundárias mantiveram o Canto Orfeônico e o ensino de hinos pátrios e os 

conservatórios e escolas de música mantiveram o ensino no padrão tradicional 

europeu. Apenas as escolas consideradas “escolas de vanguarda”4 seguiram a nova 

proposta de ensino musical. 

 Em 1948, foi criada no Rio de Janeiro a Escolinha de Artes do Brasil. Nela, o 

professor e artista plástico Augusto Rodrigues, juntamente com outros professores, 

pais e artistas, começaram um grande movimento que visava a integração da 

atividade artística no processo educativo. A escola pautava-se na liberdade de 

expressão, na valorização da criatividade e na consciência de que a atividade 

artística contribui para o desenvolvimento e socialização do indivíduo. O projeto foi 

expandindo e no ano de 1958 já existiam quase 20 Escolinhas de Artes espalhadas 

pelo Brasil (LOUREIRO, 2001). 

 Esta nova concepção de ensino da arte-educação foi integrada aos princípios 

da Escola Nova, onde o processo ensino-aprendizagem era centrado no aluno. O 

ensino da música passou a ter uma metodologia diversificada, onde o processo 

intuitivo e ativo da música era feito com ênfase no discente. A música então deixa o 

rigor de lado e começa a se tornar um veículo de expressão humana. 

 Por volta dos anos 60, manifestações artísticas levaram a arte e a música 

para as ruas, buscando romper o tradicionalismo, o que aproximou a música popular 

e a de vanguarda criando assim novas formas de expressão artística. Em 1964 todo 

o processo de redemocratização foi interrompido pelo autoritarismo vindo do Golpe 

Militar. 

 Com o Golpe Militar, várias mudanças foram feitas inclusive nas escolas.  O 

ensino de música, teatro e artes plásticas passaram a integrar a disciplina de 

Educação Artística, estabelecida pela lei 5692/71, em seu artigo 7º. Não existiam 

                                                 
4
A palavra “vanguarda” tem origem no francês avant-garde e significa “o que marcha na frente”, ou seja, as 

correntes de vanguarda antecipavam o futuro com suas práticas artísticas inovadoras e nada convencionais, 
compreendendo antes de todos aquilo que posteriormente seria considerado como senso comum. 



18 
 

professores capacitados na área, e as escolas precisavam suprir a necessidade 

desses professores o mais rápido possível. Assim, em 1973, criou-se o curso de 

licenciatura de curta duração em Educação Artística e o curso de licenciatura de 

longa duração em Educação Musical e Artes Plásticas. 

 A Escolinha de Artes do Brasil, antes mesmo da criação das licenciaturas, 

criou um curso denominado “Curso Intensivo de Arte na Educação” (CIAE). Este foi 

destinado a formação de arte-educadores e atendia todos os graus de ensino. Como 

a escolinha era a única detentora de cursos nessa área, influenciaram na 

organização dos cursos de licenciatura. 

 As aulas de Educação Artística não atendiam em sua totalidade, mas focava 

apenas nas artes plásticas e visuais. Os docentes formados em Educação Musical 

perceberam, desde os estágios, que a música fora excluída das aulas de cunho 

artístico, sendo utilizada apenas com fins lúdicos e recreativos. 

 Já os Conservatórios seguiram seu modelo de escola para elite e 

conseguiram manter sua autonomia e preservar o seu modelo de ensino com 

conteúdo específico ao ensino de música.  

 Em 1985 chegou ao fim do o regime autoritário e a redemocratização retornou 

ao cenário brasileiro. Em 1996 uma nova Lei de Diretrizes e Bases (LBB) foi 

promulgada, transformando mais uma vez o cenário escolar. 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(RCNEI):  

A música é a linguagem que se traduz em formas sonoras 
capazes de expressar e comunicar sensações, sentimentos e 
pensamentos, por meio da organização e relacionamento 
expressivo entre o som e o silêncio. A música está presente em 
todas as culturas, nas mais diversas situações: festas e 
comemorações, rituais religiosos, manifestações cívicas, 
políticas etc. Faz parte da educação desde há muito tempo, 
sendo que, já na Grécia antiga era considerada como 
fundamental para a formação dos futuros cidadãos ao lado da 
matemática e da filosofia (BRASIL, 1998, p. 45). 

 

No Brasil, um decreto federal regulamentou o ensino de música nas escolas, 

por volta do ano de 1854. Em 1855 outro decreto foi criado exigindo um concurso 

público para que os professores de música fossem contratados, porém com o passar 

dos anos a música deixou de ter papel importante na educação, retornando somente 

por volta do ano 2000, não com caráter obrigatório, contudo em forma de projetos 

(SOBREIRA, 2008). 
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No entanto, dizer que a música ficou fora da escola por todos esses anos 

seria errado já que ela é utilizada na escola como recurso didático ou mesmo na 

“hora do soninho” em que canções de ninar embalam o sono das crianças. Aparece 

também nas brincadeiras, nas cantigas de roda, nas diversas apresentações 

culturais e nos hinos pátrios executados semanalmente. Essas atividades têm suma 

importância visto que favorecem o desenvolvimento afetivo e cognitivo (BRITO, 

2003). 

Em 18 de agosto de 2008, o presidente Lula sancionou a Lei 11.769 que 

estabelece a obrigatoriedade do ensino de música nas escolas de educação básica. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 

(nove) anos (BRASIL, 2013, p.5): “A Música constitui conteúdo obrigatório, mas não 

exclusivo, do componente curricular Arte, o qual compreende, também, as artes 

visuais, o teatro e a dança”. Certamente a aprovação da Lei foi um grande êxito para 

a educação musical, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido. 

Para lecionar música, o docente deve levar em consideração que a criança 

tem contato com sons desde o ventre de sua mãe. A música não se trata apenas de 

cantar ou tocar algum instrumento. Tudo que produz som pode produzir música, 

sendo assim é importante que a criança compreenda esse conceito. 

 A música possui uma diversidade de gêneros e ritmos, o que pode 

possibilitar ao aluno chegar a criticidade, pois nem todos gostam do mesmo gênero 

musical. O educador pode realizar um debate sobre o assunto estimulando a 

socialização e contribuindo com a formação do indivíduo. 

O ensino de música pode contribuir com diversas áreas do conhecimento. Ao 

aprender uma música um aluno tem contato com sua letra, e a interpreta junto ao 

professor e aos colegas, o que auxilia na alfabetização e letramento. Contribui 

também com a matemática ao marcar o ritmo, dividir o compasso, entre outros. 

Existem também músicas específicas e paródias que falam sobre a tabuada, por 

exemplo, para ajudar o aprendizado e a fixação dos conteúdos. Mas, a música deve 

ser utilizada com responsabilidade para que não se perca o contexto da matéria.  

Em relação à música, com uma linguagem própria, há diversas matérias a 

serem exploradas como o som e o silêncio, as qualidades do som sendo elas altura, 

timbre, duração e intensidade, músicas de esquema corporal, canções gestuais, 

paródias que podem ser criadas pelos alunos, instrumentos de percussão, 

confecção de instrumentos a partir de materiais recicláveis, concentração e memória 
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através de canções cumulativas, notação musical, compasso, entre outros. De 

acordo com o Referencial Curricular da Educação Infantil: 

 

[...] muitas instituições encontram dificuldades para integrar a 
linguagem musical ao contexto educacional. Contata-se uma 
defasagem entre o trabalho realizado na área da música e nas 
demais áreas do conhecimento, evidenciada pela realização de 
atividades de reprodução e imitação em detrimento de 
atividades voltadas à criação e à elaboração musical. Nesses 
contextos, a música é tratada como se fosse um produto 
pronto, que se aprende a reproduzir, e não uma linguagem cujo 
conhecimento constrói (BRASIL, 1998, p. 47). 

 

Ainda existe uma grande precariedade no ensino de música nas escolas, e 

por não existir muitos métodos é necessário que o docente conheça as vertentes de 

vários pedagogos musicais, dos mais antigos aos atuais.  

Shinichi Suzuki criou uma proposta musical denominada “Educação do 

talento”, valorizando o talento, a socialização na aprendizagem musical e o potencial 

da musicalização na vida humana. Defende a ideia de que todas as crianças têm 

potencial para aprender a tocar alguns instrumentos, desde que seja estimulado e 

bem instruído (ILARI, 2011). 

Considerado “rebelde”, Raymond Murray Schafer gerou uma proposta 

pedagógica musical não linear. Para ele, a aula deve ser um momento de 

descobertas, e para que isso aconteça, primeiramente, professor e aluno devem 

descobrir um ao outro. Frisa também que o aprendizado acontece através do 

fracasso, afinal se o indivíduo vive apenas de sucesso, não repensa e nem reflete 

sobre seu trabalho (FONTERRADA, 2011). 

A proposta de ensino de ZoltánKodaly se estrutura, principalmente, no uso da 

voz e para seu desenvolvimento são necessárias canções e jogos infantis na língua 

materna, melodias folclóricas nacionais e temas derivados do repertório erudito 

ocidental. Kodaly considera importante aprender, primeiramente, a cultura dopaís 

(SILVA, 2011).  

 Estudando essas pedagogias, o docente percebe que o método de ensino de 

música não se resume a um material didático, com exercícios repetitivos e 

cansativos. O método Kodaly é o que mais se enquadra ao ensino no Brasil, pois 

trabalha em união com os demais conteúdos, auxiliando a aprendizagem. Quanto ao 

uso da voz como principal proposta de ensino, percebe-se que há tempos é comum 

ouvir nas salas de aula, canções criadas a partir do alfabeto, visando facilitar a 
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memorização do mesmo, que ensinem o momento do silêncio, pois é importante 

estabelecer regras para as crianças e que precedam o momento do lanche, falando 

da importância do asseio, canções essas que geralmente marcam a vida escolar do 

educando e jamais são esquecidas (SILVA, 2011). 

Muitas escolas ainda julgam o ensino de música como algo fácil e superficial, 

no qual o aluno aprende o nome das notas musicais e a cantar e acompanhar 

algumas músicas chacoalhando alguns instrumentos percussivos, mas o ensino vai 

muito além. Geralmente, o aluno chega à escola com esses conhecimentos, e cabe 

ao professor tirar o aluno do senso comum e ampliar os seus conhecimentos, 

explicando os conceitos científicos, assim como é feito em todas as matérias.  

Para lecionar música o docente deve ter licenciatura plena em artes ou em 

música, o que não garante que ele consiga ensinar a música em sua totalidade. 

Algumas escolas possuem instrumentos que nunca foram tocados por falta de um 

professor que ensine os alunos. Infelizmente, a licenciatura em música exige que o 

acadêmico saiba tocar apenas um instrumento e o curso de artes não possui essa 

exigência.  

 

2.2 O Ensino Fundamental 

 

 A relação entre o ensino de matemática e a música é algo que defendemos 

no presente estudo. Antes de apresentar a relação entre essas disciplinas, 

refletiremos sobre as características dessa etapa do ensino.   

A educação básica vem passando por constantes transformações, visando 

melhorar a qualidade do ensino, por meio de novas formas de organização, 

promulgação de novas leis mais condizentes com a atualidade. Uma das mudanças 

mais recentes foi a ampliação do Ensino Fundamental que deixou de ter oito anos e 

passou a ter 9 (nove) anos, divididos em Ensino Fundamental fase I, que vai do 1º 

ao 5º ano e Ensino Fundamental fase II que vai do 6º ao 9º ano. A primeira fase do 

ensino é dividida é dois ciclos, sendo do 1º ao 3° ano o primeiro ciclo e do 4º ao 5º 

ano o segundo ciclo. A carga horária obrigatória é de 800 (oitocentas) horas, 

distribuídas em 200 (duzentos) dias letivos. 

De acordo com o PNE (2014), a determinação legal (Lei nº 13.005/2014, meta 

2 do Ensino Fundamental), que implementou o ensino de nove anos para o Ensino 

Fundamental, tem duas intenções: aumentar as oportunidades de aprendizagem no 
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período de escolarização e certificar que o discente alcance um nível maior, afinal 

está ingressando mais cedo no sistema de ensino. O aluno passou a ingressar no 

Ensino Fundamental com 6 (seis) anos de idade. Deve-se tomar cuidado ao lecionar 

nessa faixa etária, pois a escola não pode deixar a criança perder o seu lado infantil 

e criar preocupações precoces na criança. 

Embora, as escolas tenham tido tempo de organizar o espaço escolar para 

receber os novos alunos, ainda há falta de vagas. A demanda de crianças nessa 

faixa etária é maior que a quantidade de turmas e, consequentemente, as salas se 

encontram superlotadas, o que é ruim tanto para o discente quanto para o docente.  

Quanto aos princípios norteadores do sistema de ensino, as escolas 

adotaram princípios éticos, políticos e estéticos. Conforme as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos (2013), os princípios éticos 

versam sobre a justiça, do respeito e da solidariedade, de uma escola que trate 

todos com igualdade, eliminando assim, qualquer tipo de preconceito. Os princípios 

políticos buscam assegurar aos alunos o direito a educação, à saúde, entre outros. 

Visam também, garantir a igualdade de direitos independentemente da classe social 

do aluno. Por fim, os princípios estéticos que valorizam manifestações culturais 

distintas, auxiliando a socialização e a construção das identidades plurais e 

solidárias.  Segundo o Artigo 22 da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996: 

 

A educação básica tem por finalidades desenvolver o 
educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável 
para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para 
progredir no trabalho e em estudos posteriores (BRASIL, 1996). 
 

A educação é construída visando o sucesso do discente. O que se espera, é 

que o aluno saia do Ensino Fundamental, continue progredindo no Ensino Médio e 

posteriormente em sua vida fora do âmbito escolar. 

É obrigatória, no Ensino Fundamental, a matrícula de crianças a partir dos 6 

(seis) anos de idade completos ou a completar até o dia 31 de março do ano em 

questão. As crianças que completarão 6 anos após essa data, deverão ser 

matriculadas na Educação Infantil. 

Entre os alunos que frequentam essa etapa da Educação Básica, encontram-

se os mais variados tipos de identidades, culturas, gêneros, raças e classes sociais. 

O docente deve preparar as suas aulas de acordo com o meio em que essa criança 

está inserida e abordar assuntos que estejam presentes em sua realidade, no 
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entanto, não deve deixar de contemplar assuntos diferenciados, pois esses, ampliam 

o conhecimento e ajudam a construção social e moral do aluno 

Por se tratar de um ensino de nove anos, a escola presencia o crescer dos 

alunos, em outras palavras, suas múltiplas infâncias e adolescências. Nos anos 

iniciais, a criança é egocêntrica, e realiza atividades como exercitar a coordenação 

motora fina, representar as ideias por meio de desenhos, assim por diante. 

Posteriormente, passa pela alfabetização, adquirindo habilidade de leitura e escrita. 

A partir desse momento o ensino aprendizagem se torna mais acessível e o aluno, 

mais crítico. É também nesse período de escolarização que o discente passa por 

mudanças hormonais e psicológicas. Nesse momento o aluno deixa de pensar 

apenas em si e aprende a pensar a partir do ponto de vista de outros (FROTA, 

2007).  

O currículo do Ensino Fundamental é composto por uma base nacional 

comum e uma parte diversificada. A primeira é constituída por conteúdos que 

envolvam diversas áreas do conhecimento como língua portuguesa, matemática, 

ciências e ensino religioso. Já a parte diversificada é definida pelas escolas e 

sistema de ensino, com base no meio em que estão inseridos, e visam contemplar 

temas como saúde, sexualidade e vida familiar e social. Estas, “constituem um todo 

integrado e não podem ser consideradas como dois blocos distintos” (BRASIL, 1996, 

p. 113).  As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental afirmam 

que: 

O currículo não se esgota, contudo, nos componentes 
curriculares e nas áreas de conhecimento. Valores, atitudes, 
sensibilidades e orientações de conduta são veiculados não só 
pelos conhecimentos, mas por meio de rotinas, rituais, normas 
de convívio social, festividades, visitas e excursões, pela 
distribuição do tempo e organização do espaço, pelos materiais 
utilizados na aprendizagem, pelo recreio, enfim, pelas vivências 
proporcionadas pela escola (BRASIL, 2013, p. 116). 

 
Em relação a elaboração do Projeto Político Pedagógico de uma instituição, é 

importante ouvir a opinião dos gestores, professores, alunos, comunidade escolar e 

considerar o meio social em que a escola está inserida, visando a construção de 

uma sociedade mais igualitária (BRASIL, 2013). 

O Regimento Escolar deve conter direitos e deveres de todos que frequentam 

o ambiente escolar e regras para a organização de todos os espaços. Com essas 
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normas estabelecidas, cada um saberá o que deve fazer e como. Este, deverá ficar 

à disposição da comunidade escolar para eventuais consultas.  

 

2.3 O Ensino de matemática 

 

Quando um professor começa a lecionar qualquer disciplina, a primeira 

questão levantada é sobre a sua importância. No caso específico da matemática, 

Toledo (1997) salienta que as respostas mais ouvidas para esse questionamento 

envolvem a importância de aprender aspectos quantitativos e qualitativos, 

grandezas, medidas, técnicas de cálculos, raciocínio lógico e capacidade de 

abstração. 

O aluno por sua vez, questiona a importância da disciplina no seu dia a dia, a 

famosa pergunta “onde vou usar isso?”. A matemática prepara o estudante para 

conviver com as situações citadas, mas essa ligação entre matéria e cotidiano acaba 

não acontecendo nas aulas. Segundo Toledo (1997) o ensino de matemática não 

pode se resumir a listas imensas de situações-problema a serem resolvidas pelo 

aluno para que o mesmo treine e fixe o conteúdo em sua cabeça, mas deve atrelar o 

estudo a situações cotidianas do discente para que haja entendimento da 

importância do estudo da disciplina, mas se apenas esse pensamento for seguido, 

como ficarão as matérias que realmente não se aplicarão ao cotidiano desse aluno? 

Se faz necessário mostrar ao discente que quanto mais matérias ele aprender maior 

será o enriquecimento de seu conhecimento. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) listaram princípios para o 

ensino de todas as disciplinas pertencentes a base nacional comum do Ensino 

Fundamental. Na matemática, frisam a importância do ensino, seus aspectos, 

aprendizagem, recursos didáticos, entre outros. Estes surgiram em discussões que 

vem acontecendo no Brasil e em outros países visando adaptar o ensino a uma 

nova realidade (BRASIL, 1997).  

No final do século XVIII e início do século XX, educadores acreditavam que os 

alunos chegavam à escola como uma “página em branco” onde seriam “escritas” 

novas informações, o que hoje se sabe não ser real (ARANHA, 2008). Todo 

conhecimento adquirido pela criança no meio em que ela vive deve ser levado em 

consideração. Atualmente, é comum ver crianças com celulares, vídeo games, 

computadores, e mesmo que essas crianças não sejam alfabetizadas, já sabem qual 
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botão apertar no controle remoto para assistir seu canal favorito, como desbloquear 

o celular dos adultos e qual aplicativo apertar para abrir um jogo ou ouvir uma 

música. Alguns identificam o valor do dinheiro pela forma e pela cor não 

compreendendo ainda o seu signo numérico, ou seja, a criança é cercada por 

conhecimentos matemáticos o tempo todo. De acordo com os PCNs: 

 

A Matemática comporta um amplo campo de relações, 
regularidades e coerências que despertam a curiosidade e 
instigam a capacidade de generalizar, projetar, prever e 
abstrair, favorecendo a estruturação do pensamento e o 
desenvolvimento do raciocínio lógico. Faz parte da vida de 
todas as pessoas nas experiências mais simples como contar, 
comparar e operar sobre quantidades. Nos cálculos relativos a 
salários, pagamentos e consumo, na organização de atividades 
como agricultura e pesca, a Matemática se apresenta como um 
conhecimento de muita aplicabilidade. Também é um 
instrumental importante para diferentes áreas do conhecimento, 
por ser utilizada em estudos tanto ligados às ciências da 
natureza como às ciências sociais e por estar presente na 
composição musical, na coreografia, na arte e nos esportes 
(BRASIL, 1997, p. 24-25). 
 

O ensino de matemática também auxilia na formação pessoal do aluno. O 

Brasil possui pluralidade cultural e embora o nosso sistema métrico e monetário 

sejam o mesmo para todo o país, cada povo traz consigo uma maneira de medir, de 

contar, de somar, de acrescentar, todos aprendidos em sua sociedade e isso deve 

ser discutido e trabalhado em sala de aula (TOLEDO, 1997). 

 Assim sendo, os PCNs (BRASIL, 1997) mostram que o currículo de 

matemática deve trabalhar e respeitar essa diversidade para não inferiorizar nenhum 

aluno por diferença de cor ou religião e levar todos a compreenderem seu poder de 

igualdade e sua contribuição em todos os espaços, visando sempre a melhoria do 

meio vivido. 

Quanto a didática, havia uma crença cuja a matemática deveria ser ensinada 

apenas através de aula expositivas com vários exemplos de exercícios, mas com o 

tempo foi comprovado que o aluno não compreendia o conteúdo, mas reproduzia o 

que via o professor fazendo no quadro. Por meio de estudos, entendeu-se como a 

relação professor-aluno é de suma importância. O professor é o mediador desse 

ensino e o aluno é o principal construtor de seu próprio conhecimento.  

Os conteúdos devem ser debatidos em sala de aula para que os discentes 

possam confrontar as ideias e apresentar possíveis resoluções. A aula pode ser 
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trabalhada de diversas formas, inclusive de maneira lúdica com auxílio de histórias, 

blocos lógicos, músicas. A tecnologia também pode ser usada a favor do ensino 

visto que existem diversos sites que oferecem jogos matemáticos. Segundo os 

PCNs: 

É consensual a ideia de que não existe um caminho que possa 
ser identificado como único e melhor para o ensino de qualquer 
disciplina, em particular, da Matemática. No entanto, conhecer 
diversas possibilidades de trabalho em sala de aula é 
fundamental para que o professor construa sua prática 
(BRASIL, 1997, p. 32). 

 
 Vale ressaltar que essas metodologias foram pensadas para auxiliar o ensino, 

portanto, não devem ser utilizadas apenas como uma “brincadeira”. Assim, como as 

aulas expositivas, as aulas lúdicas devem ser planejadas com antecedência, e ter 

como objetivo principal o aprendizado do aluno. 

Outro ponto que não deve ser esquecido é a história da matemática. Ao 

mostrar que ela foi criada pela necessidade de controle e as primeiras formas de 

contagem, algumas dúvidas podem ser esclarecidas.  

É comum se deparar com alunos que possuem dificuldade de aprendizado 

nessa matéria. Sanchez (2004, apud Silva 2011, p.11) aponta que essas 

dificuldades podem se manifestar de diversas formas, como por exemplo: 

dificuldades em relação ao desenvolvimento cognitivo, na qual o aluno não 

consegue assimilar as noções básicas da matemática. Dificuldades na resolução de 

problemas, em que o aluno lê a situação-problema, mas não consegue assimilar ou 

compreender o que foi pedido. Dificuldades quanto a crenças e expectativas, as 

quais podem desencadear um problema emocional no educando, uma vez criada 

uma expectativa grande de aprendizado seguida de fracasso.  O educando, também 

pode ter dificuldades por possuir algum transtorno específico de aprendizagem, 

como dislexia, disgrafia, disortografia e discalculia5. Lucion (2006, p. 05) explica que: 

 

Os distúrbios de aprendizagem causam prejuízo significativo 
em áreas específicas, tais como na leitura (dislexia), 
matemática (discalculia), escrita (disgrafia), entre outros casos. 
Porém o distúrbio específico não compromete as demais áreas 
do desenvolvimento. Os distúrbios aritméticos, conhecidos 
também como discalculia, constituem-se na dificuldade 

                                                 
5
Discalculia é definido como uma desordem neurológica específica que afeta a habilidade de uma 

pessoa de compreender e manipular números. 
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específica em realizar cálculos e operações que exijam 
raciocínio lógico-matemático.   

 
Lucion (2006) salienta que os casos de transtornos de aprendizagem 

cresceram de formar rápida no ambiente escolar e é direito do aluno ter um 

acompanhamento especializado dentro da escola, o que às vezes acaba não 

acontecendo por falta de profissionais específicos. 

 A matemática e a música, embora sejam áreas distintas e consideradas 

distantes, foram alvo de estudos desde a antiguidade. Pitágoras foi o pioneiro em 

relacionar a vibração da corda a intervalos musicais por meio de um instrumento 

chamado monocórdio. 

 Pitágoras teve interesse em pesquisar sobre os sons ao ouvir, em uma 

oficina, as batidas de um martelo dadas por um ferreiro. Ele percebeu que o som da 

batida variava de acordo com o tamanho e força empregada no martelo. Para 

aprofundar seu conhecimento, construiu um instrumento composto por dois 

cavaletes fixos sobre uma tábua, uma corda e um pequeno cavalete colocado sob 

essa corda. Esse instrumento foi intitulado monocórdio (MINGATOS, 2006). 

Ao esticar a corda, Pitágoras obteve um som que tomou como referência, ou 

seja, como tom6. Fez doze marcações nessa corda e percebeu que ao pressionar a 

corda em pontos distintos eram produzidos novos sons. Para tal, Pitágoras utilizou 

conceitos matemáticos visto que, cada marca pressionada correspondia a uma 

fração. Por exemplo, a marca 6 corresponde a 1/2 do comprimento da corda e 

marca 9 corresponde a 3/4 do comprimento da corda (MINGATOS, 2006). 

Segundo Gardner (1994, p. 24 apud CAMPOS, 2009, p.22) os seres humanos 

podem possuir múltiplas inteligências, dentre elas a inteligência musical e a 

inteligência lógico-matemática. 

 A inteligência musical é demonstrada por meio da sensibilidade a música. O 

indivíduo que possui essa inteligência a manifesta pelo grande apreço a peças 

musicais, as ouvindo com frequência, memorizando-as com certa facilidade e 

criando pequenas melodias em sua cabeça. A grande maioria possui interesse em 

aprender a tocar algum instrumento musical, desenvolvendo ainda mais essa 

inteligência. 

                                                 
6
 Na teoria musical, tom é a distância existente entre dois sons, formado por dois semitons ou a soma 

de dois semitons.  
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 Já a inteligência lógico-matemática é demonstrada por meio da habilidade em 

ordenar e classificar objetos através de cor, forma, tamanho, entre outros. Também 

se manifesta com a aptidão em lidar com diversos raciocínios e conseguir resolvê-

los com praticidade. 

 Essas inteligências possuem grande valor ao modelo de ensino proposto, pois 

o aluno que possui inteligência musical dispõe de um maior entendimento de 

proporções, escalas e divisões musicais e o aluno que possui inteligência 

matemática detém uma grande propriedade de raciocínio lógico, logo o caminho 

para o entendimento e a compreensão de ambos estudos serão mais fáceis 

(CAMPOS, 2009). 

 Constantemente, a aula de matemática é considerada desinteressante pelos 

alunos visto que ela exige um grau de raciocínio maior, existe difícil compreensão de 

alguns conteúdos e dificuldade em atrelar a matéria ao uso cotidiano. Esse 

desinteresse tem por consequência a desmotivação do discente. 

 A música gera um ambiente mais lúdico, onde o aluno pode criar e se 

expressar livremente, sem pressões ou tensões, o que beneficia o processo de 

ensino-aprendizagem.  

 O vínculo entre o ensino de música e o ensino de matemática visa conhecer 

os conceitos musicais e dar a matemática uma praticidade maior, tornando o ensino 

mais suave e prazeroso. Vale lembrar que as aulas não devem seguir apenas o 

conceito da ludicidade, pois o que se busca é a melhor compreensão dos conceitos 

científicos de ambos e fomentar no discente a vontade de aprender cada vez mais. 

 Com base nessa reflexão sobre o ensino de música e a matemática, 

apresentamos no próximo item uma sequência didática com objetivo de possibilitar 

aos docentes um momento de reflexão para a organização do ensino de música 

articulado com a matemática no Ensino Fundamental.  
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3 A ORGANIZAÇÃO DO ENSINO DE MÚSICA E A MATEMÁTICA NO ENSINO 

FUNDAMENTAL: UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA  

 

Este trabalho versa sobre a utilização da música como contribuição no ensino 

de matemática nas turmas de 5º ano do Ensino Fundamental fase I, tendo como 

questionamentos: O professor sente dificuldade ao ensinar matemática? Se sim, 

quais são as dificuldades? Fazem uso da música como recurso didático? O objetivo 

é obter mais informações sobre um recurso tão pouco utilizado que é a música 

juntamente com a matemática, uma matéria ofertada muitas vezes com um método 

tradicional. Nesse segmento, adotou-se como abordagem a elaboração de uma 

sequência didática, atrelando o ensino de matemática ao ensino de música. 

A sequência didática é um “conjunto de atividades, estratégias e intervenções 

planejadas etapa por etapa pelo docente para que o entendimento do conteúdoou 

tema proposto seja alcançado pelos discentes” (KOBASHIGAWAet al., 2008, p.32). 

Conteúdos: 

Música – Figuras Musicais 

Matemática – Fração 

Objetivo Geral: 

Conhecer as figuras musicais e seus valores a fim de compreender a 

construção da linguagem musical. 

Objetivos Específicos: 

 Conhecer as figuras musicais e seus valores; 

 Desenvolver no discente o raciocínio lógico-matemático; 
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 Ampliar a percepção musical e o conhecimento teórico musical; 

 Compreender a fração como parte da divisão que se encontra em 

várias situações do dia-a-dia; 

 Construir frações por meio dos valores musicais; 

 Construir pequenas partituras. 

 

 

1ª Etapa: Avaliação diagnóstica 

 Perguntar aos alunos se conhecem as notas musicais, onde podem ser 

encontradas e se são todas iguais ou diferentes. A partir das respostas obtidas, o 

docente poderá iniciar o conteúdo proposto, levando em conta o conhecimento 

prévio dos alunos. 

2ª Etapa: Conhecendo o conteúdo 

 Figuras musicais são símbolos utilizados para representar os tempos de uma 

música. As principais figuras são: 

 
Fonte: <http://files.magiadamusica.webnode.pt/200000044-ce2ffd0200/s.jpg> 

  

 Nessa tabela, pode-se observas que a segunda figura (mínima) vale metade 

da primeira figura (semibreve), a terceira figura vale a metade da segunda e assim 

por diante.  

3ª Etapa: Atividades para a compreensão dos valores 

 Atividade 1: 

A primeira figura a ser trabalhada será a semínima, pois possui valor igual a 

um, o que torna mais fácil o entendimento dos alunos. 
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Essa primeira atividade pode ser desenhada no quadro pelo docente ou 

impressa e entregue aos alunos. O docente pedirá que os alunos contem quantas 

gotinhas possuem no desenho e o que está escrito embaixo de cada gota. Este, 

pedirá que as crianças sigam dizendo “PLIM” a cada gota. 

Compreendida essa parte, o docente acompanhará o traço e mostrará aos 

alunos que cada gota se tornou uma figura musical, e seu som mudou para “TÁ”. 

Pedir que as crianças sigam dizendo “TÁ” para cada figura. Explicar aos alunos que 

a sílaba “TÁ” representa a pulsação7 da música.  

Após essa execução, pedir que os alunos recorram ao quadro com as figuras 

musicais e procurem a figura correspondente a que está na atividade. Espera-se que 

eles percebam que a figura é a semínima. 

Atividade 2: 

A partir do entendimento da semínima, o professor deverá explicar a figura de 

pausa da semínima. A pausa corresponde ao silêncio, seguindo o quadro das 

figuras musicais, pode-se notar que cada figura possui sua pausa, ou seja, a pausa 

da semínima tem o mesmo valor da nota que é igual a um. 

Utilizando uma partitura simples, os alunos farão a leitura das semínimas, 

ainda utilizando a sílaba “TÁ”. 

                                                 
7
A pulsação é o elemento primário do ritmo, é a marcação mais importante, ele é repetido 

constantemente num batimento regular. 
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A música promove o desenvolvimento intelectual do indivíduo visto que, ela é 

uma ciência que possui um vasto número de variações de códigos, ou seja, quanto 

mais cedo o contato com a música, maiores são as possibilidades de aprender e 

assimilar novos códigos sonoros e maior o conhecimento armazenado na memória 

sonora. Esse conhecimento pode ser ampliado através do estudo e execução de um 

instrumento musical, pois nesse processo o indivíduo se torna o criador de variados 

códigos.  

Nas últimas décadas, os estudos e interesses pelo desenvolvimento cognitivo 

musical tem aumentado muito devido a descobertas no campo da neurociência. 

Trabalhar com atividades musicais auxiliam a criança na aprendizagem de uma série 

de aptidões. De acordo com Zampronha (2002) a concepção de mundo do 

educando é ampliada por meio do ritmo e a consciência afetiva é trabalhada através 

dos sons e silêncios de uma melodia. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta desse trabalho foi verificar como práticas pedagógicas 

interdisciplinares envolvendo música e matemática podem proporcionar uma 

alternativa didática e servir como auxílio no ensino e na aprendizagem de ambas as 

matérias.  Buscou-se demonstrar por meio de uma sequência didática que é 

possível atrelar as matérias garantindo a interdisciplinaridade. . 

Infelizmente, o ensino de música nas escolas é desvalorizado, visto que as 

pessoas não compreendem sua importância para o desenvolvimento do indivíduo. 

Geralmente o ensino de música é visto como uma aula em que os alunos cantam 

algumas músicas e se divertem, ou seja, voltado apenas a ludicidade sem 

acrescentar novos conhecimentos. 

Como professora de música dos anos iniciais do Ensino Fundamental, sofri 

diversos preconceitos ao levar para sala de aula conteúdos como o da sequência 

didática aqui apresentada, pois de acordo com professores e gestores, os alunos 

não estavam cantando. Essa desvalorização dos conceitos científicos fez com que, 

infelizmente, diversos colegas de profissão desistissem da área. 

Buscou-se através desse trabalho comprovar a importância do ensino de 

música e como ela pode ser utilizada de forma interdisciplinar na escola. Foi 

escolhida a interdisciplinaridade com a matemática, dado que a música e a 

matemática caminham juntas no ritmo, na divisão de compassos, entre outros 

conceitos. 

Essa interdisciplinaridade não precisa ser feita exclusivamente pelo professor 

de música. É de suma importância que sejam oferecidas capacitações para que os 

docentes compreendam o quanto a música é rica em conteúdos e o quanto utilizá-la 

pode agregar no processo ensino aprendizagem.Espera-se que o professor de 

música seja valorizado, através de cursos de formação específica na área e a 

valorização nos concursos voltados a educação. 
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