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RESUMO 

Desenvolver habilidades que possam tornar a vida do homem menos 

angustiante na quarta revolução industrial é um dos desafios para a Educação 

Matemática. Para tanto, é preciso que um ensino focado na memorização, na 

aquisição de técnicas e procedimentos passe a ter como meta o desenvolvimento da 

capacidade de matematizar situações reais, de resolver problemas e de 

compreender as conexões existentes entre os diferentes campos do conhecimento. 

Focando a globalização e os desafios propostos pela quarta revolução industrial, 

este trabalho visou à elaboração de uma experiência pedagógica que retirando a 

“ensinagem” Matemática da sua solidão, possa contribuir para o seu 

reencantamento e reconciliação com outros campos do conhecimento, dentre eles: a 

Música. Os participantes foram orientados a compreender os conceitos e estruturas 

presentes em uma partitura musical, para posteriormente aplicá-los na construção 

de cinco compassos musicais em um pentagrama, usando o conhecimento prévio 

em frações.  

Palavras-Chave: Educação Matemática, Educação Musical, Resolução de 

Problemas.    

INTRODUÇÂO 

Até 2020, 35% das habilidades mais demandadas para a maioria das 

ocupações deve mudar. A afirmação parte de relatório produzido pelo Fórum 

Econômico Mundial publicado em setembro de 2016. O mundo do trabalho será 

impactado diretamente pela Quarta Revolução Industrial. Nos próximos anos será 

observado o aparecimento de novas profissões – que exigirão novas habilidades – e 

o desaparecimento de outras, e, portanto, será necessário dotar os jovens de um 

conjunto singular de personalidades, onde cada uma delas possui muitas 

habilidades que conversem afetuosamente entre si, tornando-se uma das tarefas da 

Educação Matemática.  

Superar práticas tradicionais – centradas no acúmulo de conteúdos, em 

técnicas operatórias e resolução de exercícios – transformando jovens em bons 

solucionadores de problemas, pode possibilitar o alívio da dureza da existência 

humana.  
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OBJETIVO 

Descrever uma experiência pedagógica que, partindo de conhecimentos 

matemáticos, possibilite o aluno adentrar ao mundo fascinante da Música, 

compondo e executando cinco compassos musicais.  

METODOLOGIA 

Pesquisa de Cunho Qualitativo, visando à descrição e análise de experiência 

pedagógica que integre saberes matemáticos e musicais. Partindo deste princípio, 

doze alunos foram orientados quanto à escrita de figuras musicais no pentagrama, 

para que posteriormente, pudessem escrever cinco compassos musicais utilizando 

conhecimentos prévios em frações. 

DESENVOLVIMENTO 

 Dante (2000) destaca a resolução de problemas como objetivo principal do 

currículo proposto para a Educação Matemática frisando que: 

Mais do que nunca precisamos de pessoas ativas e participantes, que 
deverão tomar decisões rápidas e, tanto quanto possível, precisas. 
Assim, é necessário formar cidadãos matematicamente alfabetizados, 
que saibam como resolver, de modo inteligente, seus problemas de 
comércio, economia, administração, engenharia, medicina, previsão 
do tempo e outros da vida diária. E, para isso, é preciso que a criança 
tenha, em seu currículo de matemática elementar, a resolução de 
problemas como parte substancial, para que desenvolva desde cedo 
sua capacidade de enfrentar situações-problema. (p. 15) 

A experiência a ser proposta caracteriza-se como um problema (e não um 

exercício), uma vez que os alunos, mesmo não conhecendo teoria musical, são 

desafiados a superar o clássico esquema de explicar e repetir, para criar os cinco 

compassos musicais.  

Entretanto, como a solução do problema exige o domínio de elementos da 

linguagem musical (pré-requisitos), inicialmente propõe-se trabalhar os conceitos de 

partitura, notas, compassos, pentagramas e claves, discutindo-se, a seguir, as 

relações existentes entre as figuras musicais e os compassos e as razões 

representadas pelas frações. Em seguida, os alunos deverão compor cinco 

compassos musicais, explicar como se deu tal composição e executá-los em um 

teclado. A coerência da composição e o emprego das figuras de forma apropriada 

mostrarão se o problema foi resolvido adequadamente. 
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RESULTADOS PRELIMINARES 

A experiência pedagógica foi inicialmente proposta a doze alunos do oitavo 

termo da licenciatura em Matemática, onde dez deles não haviam tido qualquer 

experiência em teoria musical, entretanto, pode-se observar que houve transferência 

de aprendizagem do domínio da Matemática para o domínio musical, ou seja, a 

partir dos conceitos de razões, os alunos usando partituras, escreveram, explicaram 

como realizaram a tarefa e executaram os cinco compassos.  

Destaca-se que, os participantes ao terem espaço para o desenvolvimento do 

autoconceito positivo, da autonomia e para traçar estratégias para resolver 

problemas mostraram grande interesse pela educação musical, desenvolvendo 

assim, uma atitude positiva em relação à mesma.  
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