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Resumo
A m úsica está muito ligada aos sentidos,
porém ela também está intrinsecam ente
ligada à matemática. Observam os, de
início, um a “propriedade” comum a
essas duas ciências: cada um a precisa se
apropriar de sím bolos, de m odo que
possam ser expressas, como se fosse
uma “língua” própria: a matemática, com
seus símbolos e núm eros, que traduzem
as idéias pensadas, em qualquer que
seja o idioma; da mesm a maneira, a
música, com suas figuras e notações.
Cada um a das figuras musicais possui
um número correspondente, onde se
evidencia a relação de proporcionalidade
entre elas. Também são encontradas
proporções em
cada comprim ento
tomado na corda de um monocórdio,
que corresponde a um som diferente.

Desenvolvimento
O projeto foi dividido em duas grandes
partes:
- Parte 1: estudo do m onocórdio;
- Parte 2: estudo de figuras
musicais.
Em cada parte foram feitos estudos m ais
específicos, onde as idéias m atemáticas
foram ex ploradas, assim com o alguns
conceitos tais com o a produção do som
e suas propriedades.
Parte 1 – Estudo do Monocórdio
O primeiro registro da relação entre
matemática e m úsica datam do século VI
a.C., quando Pitágoras de Samos, através
de seus ex perimentos com os sons do
monocórdio, descobre o quarto ramo da
matemática, na época: a música.

Uma vez conhecidas as relações de
proporção no com primento da corda, em
um monocórdio, para formar a escala
musical básica, assim como as relações
de proporção entre as figuras m usicais,
com exercício de leitura rítmica, fica
clara a presença da m atem ática na
música – percepções que podem ser
matematizadas. Essas duas relações
propostas são simples, em term os
práticos, para serem apresentadas a
estudantes do ensino básico, com o
objetivo de desenvolver as idéias de
razão e proporção, além de despertá- los
para a m úsica, em sua concepção,
mostrando como o som é produzido, tal
como suas propriedades, seus elem entos
de notação e percepção musical.

Objetivos
O objetivo deste projeto é apresentar
algumas
relações
de
proporção
ex istentes na música:
- as razões entre núm eros inteiros que
produzem intervalos sonoros – relações
entre os com prim entos da corda, no
caso do m onocórdio, desenvolvido por
Pitágoras de Samos, e seus sons
produzidos;
- a relação entre as figuras m usicais:
suas
pausas,
representações
e
proporcionalidades, com exercícios de
leitura rítm ica
(breve
estudo
de
elementos de notação musical).

A partir dessa ex periência, os intervalos
passam a denom inar- se consonâncias
pitagóricas – o fato de determ inadas
frações do tam anho original da corda
soarem melhor do que outras está
relacionado com um a característica
importante das oscilações: a presença
dos “harmônicos”.

Parte 2 – Estudo das Figuras Musicais
O sistem a de escrita m usical adota vários
sinais, que se desenvolveram ao longo
do temo – tal com o acontece na
matem ática. As figuras musicais, cuja
função é indicar a propriedade do som
referente à duração, foram m udando
gradativamente. Atualmente, as figuras
musicais adotadas são: semibreve,
mínima,
semínim a,
colcheia,
sem icolcheia, fusa e semifusa. O quadro
a seguir apresenta a representação
gráfica de cada figura musical e a sua
pausa correspondente.

Cada f igura musical possui um núm ero
correspondente. Este, por sua vez,
evidencia a relação de proporcionalidade
entre as figuras (e suas pausas). Assim,
temos que a m ínim a vale a metade do
valor da semibreve, a sem ínim a vale a
metade do valor da m ínim a, etc.

Possivelmente inventado por Pitágoras, o
monocórdio é um instrumento composto
por uma única corda estendida entre
dois cavaletes fix os sobre uma prancha,
e um cavalete móvel colocado sob a
corda estendida que, quando tocada
com
um a
mesm a
tensão,
em ite
diferentes sons, de acordo com a
posição do cavalete m óvel.
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