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ANÁLISE DA APLICAÇÃO DO ENSINO DE MATEMÁTICA COM MÚSICA - LEI 
11.769 / 2008 

 
1. RESUMO 

 

Esta pesquisa chama a atenção para a ligação entre a música e a 

matemática, procurando contribuir para ambas as áreas tanto em relação a 

conceitos matemáticos quanto musicais, e sua utilização para fins didático-

educacionais.  

Segundo a “lei nº 11769 de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação, que dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino da música na 

educação básica; cita “§ 6º A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não 

exclusivo, do componente curricular de que trata o § 2º deste artigo.” 

 Com base nestes dados será proposto uma analise da aplicação do ensino 
matemático com música realizado por um professor de matemática sem 

conhecimento e habilidade musical.  música em salas de aula para analisarmos 

há possibilidade de um professor licenciado em matemática aplicar algum tipo de 

aula relacionada à matemática. 

 
2. INTRODUÇÃO 

 

O conhecimento da matemática e da música vem de tempos remotos. A 

música teve seu encanto na mitologia grega de Orfeu, onde cantada e tocada em 

Lira, tinha o poder de amansar as feras e mover pedras, já a matemática, era 

utilizada para a contagem de coisas. A correspondência entre a matemática e a 

música surgiu no século VI a.C., com a descoberta de Pitágoras. Ao observar um 

instrumento e seu mecanismo, Pitágoras procurava a relação de comprimentos, 

razões de números inteiros que produzissem determinados intervalos sonoros. 

Notou que ao pressionar um ponto situado a ¾ do comprimento da corda em relação 

a sua extremidade e tocando-a a seguir, ouvia-se uma quarta acima do tom emitido 

pela corda inteira, 2/3 do tamanho original da corda ouvia-se uma quinta acima e a 

½ tinha a oitava do som original. Desta forma, Pitágoras estabelece a relação entre 
a matemática e a música, associando os intervalos musicais referentes às 
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consonâncias perfeitas, as quais correspondem às frações de uma corda que 

fornecem as notas mais agudas dos intervalos referidos, quando se produz a nota 
mais grave pela corda inteira. 

Com o conhecimento da matemática, o aluno adquire algumas habilidades, 

como: a criatividade, a iniciativa pessoal, a capacidade de trabalhar em grupo e 

resolver problemas, pois a matemática tem como objetivo promover uma educação 
que coloque o aluno em contato com desafios que possam desenvolver soluções 

com responsabilidade, compromisso, possibilitando a identificação de seus direitos e 

dever, pois a sua aprendizagem vai além de contar, calcular, ela nos permite 

analisar, medir dados estatísticos e ampliar cálculos de probabilidade, os quais 

representam relações importantes com outras áreas do conhecimento. Sendo assim, 

o torna apto para entrar no mercado de trabalho, que está cada vez mais exigindo 
profissionais atentos, criativos, polivalentes.  

O desenvolvimento do raciocínio lógico matemático através da música e ou 

desenvolvimento da música através do ensino é a proposta da referida lei, no 
entanto seria necessário um professor de música para desenvolver e aplicar uma 

aula de matemática com conceitos musicais, esta aula seria mais rica ou não.  

Existiriam dificuldades do professor de matemática sem conhecimento em música 
adequar suas aulas a conceitos musicais.  

3. OBJETIVOS 
 

O objetivo do trabalho é analisar a diferença entre aulas de matemática com 

músicas ministradas por um professor com o auxílio e sem auxílio de um músico. 

4. METODOLOGIA 
 

A pesquisa é do tipo exploratória e será realizada com alunos, músicos e 
professores de matemática. 
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5. DESENVOLVIMENTO 
 

Será aplicado um questionário à professores de matemática com o intuito de 
identificar se ele está apto à aplicar algum conteúdo matemático relacionado à 
música, isto de forma interdisciplinar. 

Esta avaliação será executada com um grupo teste de professores licenciados 
em matemática e com turmas do 9º ano do Ensino Fundamental II. Será concedido 

aos professores um modelo de planejamento para preparação da aula com um tema 
e um conteúdo escolhido pelo professor. 

Na primeira etapa será aplicada a aula preparada pelo professor, onde o tema e 

os materiais são escolhidos por ele, utilizando o conteúdo corrente nas turmas do 9º 
ano A e 9º ano B. 

Na segunda etapa será aplicada uma aula com o mesmo conteúdo aplicado na 

primeira etapa, só que agora com o apoio e acompanhamento de um músico nas 
turmas do 9º ano C e 9º ano D. 

 
6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Nos resultados iniciais os professores  apresentaram uma pequena dificuldade 

na preparação da aula. 
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