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RESUMO 
 
 
Este trabalho investigou as interações a entre Música e Matemática, 

considerando experiências e reflexões de expoentes das ciências exatas, que 

com seus conceitos de intervalo musical, razões e proporções, consonância, 

harmonia, temperamento, série harmônica, contribuíram para a estruturação arte 

da música como ciência. Sob a luz dessa ciência da música, mediante análise 

descritiva de partitura, contou a história de um país que, segundo o P.I.S.A., se 

manteve no ranking da educação de 2000 a 2012, revelando interdisciplinaridade 

das ciências e interações dos conceitos de pensamento analógico, preconizados 

por Levy e Machado e da teoria das inteligências múltiplas de Gardner. E por 

fim, se propôs a refletir sobre a importância da educação musical na formação 

do indivíduo e sobre os obstáculos de sua difusão no espaço escolar. 

Palavras chave: Música, Formação, Obstáculos, Educação e Espaço 
Escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

 
This study investigated the interactions between music and mathematics, 

considering experiences and reflections of exponents of the exact sciences, with 

their range of musical concepts, ratios and proportions, consonance, harmony, 

temperament, harmonic series, which contributed to the structuring of the art of 

music as a science. In light of this science of music through descriptive analysis 

Music, told the story of a country that, according to PISA, remained in the rankings 

of education since 2010 to 2012, revealing interdisciplinary interactions of science 

and the concepts of analogical thinking, advocated by Levy and Machado and 

the theory of multiples intelligences by Gardner. Finally, it was proposed to reflect 

on the importance of music education in shaping the individual and on barriers to 

its diffusion within the school. 

Keywords: Music, Training, Barriers, Education & School Space 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Sempre tive muita sede de aprender e habilidades para aplicar dentro de um 

contexto temporal os saberes apreendidos. Porém, sozinho, nunca consegui fazer 

conexões entre os fragmentos de história e geografia (ciências humanas), 

matemática, química, e física (ciências exatas), que me foram oferecidos pelo 

processo de ensino/aprendizagem de conteúdo.  

De família de músicos instrumentistas e cantores, vivi cercado por uma 

atmosfera musical, que deixou um marco em cada fase do meu desenvolvimento 

físico, emocional e cognitivo. Em decorrência deste estímulo, em minha adolescência, 

ganhei uma bolsa de estudos para a Escola Municipal de Música de São Paulo. Eram 

dois mil e quinhentos candidatos inscritos, concorrendo a trezentas vagas. Eu não 

podia acreditar! Lá estava eu! 

E foi lá que eu tive o privilégio de estudar com renomados professores de 

música, dentre os quais faço menção ao saudoso compositor brasileiro Osvaldo 

Lacerda, com quem estudei contraponto, harmonia e análise musical.  

Tal menção se deve ao fato de que foi ele quem me ensinou a gostar de história, 

geografia, matemática e física. Suas aulas eram ricas de informações teóricas e 

práticas dessas disciplinas que dialogavam com a música, e faziam com que os 

valores inerentes à sua concepção saltassem diante de nossos sentidos, abrindo 

portas do entendimento para um pensar, um sentir e um fazer musical de excelência.  

Agora, tudo tinha mais sentido e valor! Não era um decorar para se fazer 

cumprir uma tarefa imposta. Era um novo ambiente adequado e novos estímulos às 

novas habilidades a serem desenvolvidas. 

Seus ensinos foram tão fecundos e profícuos que, ao terminar minha 

graduação em Música pela Universidade Federal de Mato Grosso - MT, fui convidado 

a lecionar essas disciplinas como professor substituto por dois anos. 

Como parte deste legado e de minhas constatações, se deu a concepção deste 

trabalho em quatro capítulos, que de forma paradoxal, são independentes, mas se 

harmonizam e se completam. 
Desta forma, procurarei alinhavar a pesquisa pelo viés da Música e 

Matemática, que explica e une Música e História, que juntas e sempre presentes na 

história da humanidade, exercem forte influência sobre suas culturas e têm 
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significativa Importância na Formação de Seus Indivíduos, mas que dentro do 

Espaço Escolar encontram Obstáculos na Sua Difusão. 
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JUSTIFICATIVA 
 
 

No dia 18 de agosto de 2008, o então Presidente da República, Luiz Inácio Lula 

da Silva, decreta, por meio da Lei Federal nº 11. 769, que a música deverá ser 

conteúdo obrigatório do componente curricular da Educação Básica, tendo as escolas, 

públicas ou particulares, três anos letivos para se adaptarem às exigências 

estabelecidas. (Brasil, 2008). 

Em decorrência de tal decisão, iniciou-se uma série de discussões entre 

profissionais da música, educadores e integrantes da sociedade civil, atentos às ações 

administrativas engajadas no processo de compor iniciativas mais assertivas para sua 

execução. Esse quadro se constituiu um momento histórico, no qual o assunto passou 

a ser o centro das discussões e abriu caminhos para a construção de uma política 

pública, que agora tinha a música como instrumento de desenvolvimento humano. 

Em 2011, encerrou-se o prazo legal para o cumprimento efetivo da Lei Federal 

nº 11.769. Considerando que o Brasil tem uma tradição de “leis que não pegam”, 

Teixeira (1996, p. 54) nos alerta quanto às mudanças no cenário educacional: 

 
Tentavam-se reformas, mas, como as mesmas eram de cúpula, e 
representavam mais veleidades generosas de parcelas intelectualizadas da 
classe dominante do que movimentos amadurecidos de reivindicação, caíam 
no vácuo e se desfaziam em formalismos e ficções. 

 

Alertas como esse, publicado em 1968, revelam que mudanças na legislação, 

ainda que colocadas no papel, não solucionam os problemas, nem significam 

mudanças na realidade. 

Diante dessa hipótese, nos deparamos com a necessidade de uma nova 

reflexão sobre o ensino de música no Brasil, cuja discussão, agora, não é sobre o 

cumprimento de uma lei, mas de estarmos diante de um novo movimento da educação 

musical, que se instaura de uma forma muito ampla como “educação musical na 

escola” e não mais como “música na escola”.  

Partindo da constatação de que a educação musical, quando inserida no 

currículo escolar, tem como resultado um bom número de fracassos, investigaremos 

quais são e os obstáculos de sua difusão dentro do espaço escolar. 
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METODOLOGIA 
 
 

A educação musical contemporânea tem centrado seu campo de estudo e suas 

abordagens em práticas diversificadas, buscando contemplar diferentes espaços, 

contextos e metodologias a fim de suprir os inúmeros desafios que lhe tem sido 

lançados nas últimas décadas.  

Assim, a partir de um estudo qualitativo de análise bibliográfica, faremos uma 

reflexão a respeito do pensar, do sentir e do fazer musical no espaço escolar, 

favorecendo dessa forma, o desencadear de novas concepções pedagógicas, bem 

como a reflexão sobre a prática educativa vigente, considerando que esta poderá se 

tornar muito mais efetiva, se contextualizada com a realidade cultural de cada 

indivíduo, valorizando assim, as múltiplas realidades, contextos e características 

existentes. 

Não é difícil constatar que, apesar de todas as mudanças vivenciadas na 

sociedade do século XX e das inúmeras descobertas tecnológicas ocorridas neste 

período, pouco ou nada foi alterado nas práticas pedagógicas. 

 Duas ilustrações concernentes ao assunto nos despertam a atenção e nos 

convidam à reflexão. Uma delas está na obra “Para não ser um professor do século 

passado”, na qual o educador Marco Aurélio Kalinke descreve uma experiência fictícia 

em que, numa suposta máquina do tempo, fossem trazidos aos dias de hoje um 

cirurgião e um professor do século XIX.  

Segundo Kalinke (1999), o primeiro ficaria imobilizado e maravilhado com os 

avanços de sua profissão, os novos instrumentos e a mudança radical em seu 

ambiente de trabalho. O segundo, por sua vez, conseguiria desenvolver sua atividade 

sem maiores problemas, pois a sala de aula praticamente não sofreu alterações em 

relação à sua época.  

 

A segunda, conforme CHASSSOT (2005, p. 1) 

 
Se José de Anchieta, um dos pioneiros em educação no Brasil, entrasse hoje 
em nossas salas de aula muito pouco se surpreenderia, pois nossos métodos 
e tecnologias são praticamente os mesmos por ele utilizados. Continua-se 
fazendo educação com artesania.  
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Os efeitos dessas práticas são sentidos no cotidiano escolar. Exames de 

proficiência demonstram que o nível de aprendizado está em declínio. Profissionais 

afirmam que “não se fazem mais alunos como antigamente”, sem se darem conta de 

que a sociedade inteira não é mais a mesma de outrora, sendo urgente uma 

transformação metodológica.  

Diante desse quadro, abordaremos a concepção do conhecimento como rede 

de significados, preconizada por Levy e Machado, a teoria das inteligências múltiplas, 

idealizada por Gardner, as quais consideramos relevantes que sejam discutidas. 

Abordaremos, também, os Fundamentos da Educação do Século XX 

(FONTERRADA, 2005); (SCHAFER, 2011); (SUZUKI, 1983); (WILLEMS, 1970) e 

outros, para discorrer sobre as reflexões da educação musical na atualidade, as 

propostas ou métodos oferecidos e seus eminentes autores, que nos ajudarão a 

ampliar nossos conceitos de prática musical na escola e revelarão possíveis 

obstáculos, objetos de nossa pesquisa. 
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ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 
 

 
O capítulo 1 - Música e Ciências exatas aborda de forma histórica as 

contribuições das ciências exatas e seus expoentes para a estruturação da arte da 

música como ciência. 
O capítulo 2 - Música e História é uma história contada sob o ponto de vista 

da obra musical, permeada de fatos e acontecimentos que estão implícitos, porém, 

são trazidos à luz pela análise histórica de uma obra musical que, pela maestria de 

sua orquestração, mostra cumplicidade entre música e história. 
O capítulo 3 - A Importância da Música na Formação do Indivíduo remonta 

a trajetória da música, seu poder fascinante e sua influência na sociedade e suas 

diversas culturas. Discorre sobre seus benefícios no desenvolvimento de habilidades 

cognitivas e emocionais e como estas facilitam a aprendizagem de conhecimentos 

estratégicos para o sucesso escolar e no trabalho. 
O capítulo 4 - Os Obstáculos da Difusão da Educação Musical no Espaço 

Escolar faz uma reflexão sobre o tema, em um comparativo entre educação musical 

e os pilares da educação para o século XXI, de DELORS (2012). 

Apesar dos esforços de ser inteligível, esta pesquisa apresenta pontos técnicos 

e específicos da área de música, e por ser um trabalho de pós-graduação, não tem por 

natureza, obrigatoriedade de ser didático. Logo, tem como público alvo, 

pesquisadores da área referida. 

A ilustração abaixo poderá nos ajudar a visualizar com maior clareza e estrutura 

da pesquisa:  
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O círculo azul, no centro, representa o foco da nossa pesquisa, a música. 

Porém, não queremos discorrer apenas sobre a música como arte, entretenimento, 

deleite ou produto da “indústria cultural”1, mas também sobre a música como ciência. 

 O capítulo 1, representado pelo círculo amarelo, embasado em 

ABDOUNUR (2003), nos conduz a um passeio pela história da Idade Média ao 

Renascimento, elencando nomes dos expoentes que contribuíram de forma 

significativa para a estruturação da arte da música como ciência. Além de Pitágoras, 

nomes como Árquitas de Tarento, Gioseffo Zarlino, Marin Mersenne, Johannes 

Kepler, René Descartes, Jean Philippe Rameau, entre outros, são citados 

evidenciando seus estudos e experimentos. Este capítulo fundamenta a teoria e nos 

convida a reflexões e ações de (re) construir uma nova teoria musical que dê (re) 

significado às implicações didático/pedagógicas de conceitos. 

Por ser um trabalho de pesquisa “anfíbio” - com um pé na educação e o outro 

na música - procurarmos no capítulo 2, representado pelo círculo verde, contar a 

história sob o ponto de vista de uma obra musical, permeada de fatos e 

acontecimentos inerentes a um país que nos fosse referencial de qualidade em 

educação, no período em que se deu esta pesquisa, entre 2012 e 2013. Para isso, 

foram estabelecidos critérios na escolha do País, da forma musical, do compositor, e 

da obra que pudesse exprimir nossos anseios em contar a história, utilizando-se dos 

elementos musicais de uma arte, que ao longo dos séculos e pela contribuição de 

expoentes das ciências exatas, tornou-se ciência.  

Ancoramos nossa proposta de fazê-lo, nos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

Volume 6: Arte: 1ª a 4ª séries, que ao discorrer sobre composição apresentam 

objetivos e metas a serem utilizadas pelas unidades de educação fundamental, para 

o planejamento de suas ações. Nesta estrutura podemos notar a ênfase dispensada 

às questões relativas à composição musical: “Um olhar para toda a produção de 

música do mundo revela a existência de inúmeros processos e sistemas de 

composição ou improvisação e todos eles têm sua importância em função das 

atividades na sala de aula”. (BRASIL, 1997, p.53) 

 
 

1 O termo “indústria cultural” foi empregado, pela primeira vez, por Adorno e Horkheimer em Dialética do 
Esclarecimento, livro publicado em 1947. 
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Do ponto de vista da organização das alturas dos sons, o sistema 
modal/tonal11, que está na base das músicas de praticamente todas as 
culturas até o século XIX, permanece até hoje como a grande referência, 
inclusive para compositores que criaram seus próprios sistemas. Sua 
inclusão como conteúdo neste documento tem a finalidade de garantir a 
presença, no ensino fundamental, dando ao aluno maiores oportunidades 
para o desenvolvimento de uma inteligência musical.  (BRASIL, 1997, p.53) 

 

No capítulo 3, representado pelo círculo lilás, faremos o aporte teórico na 

concepção do conhecimento como rede de significados, preconizada por Levy e 

Machado, na teoria das inteligências múltiplas, idealizada por Gardner, bem com 

faremos um passeio histórico por diversas culturas para falarmos sobre a influência, 

o poder e a importância da música na formação do indivíduo.   
No capítulo 4, representado pelo círculo vermelho, procuraremos investigar 

quais são as ações e competências emanadas dos 4 pilares da educação (DELORS, 

2012), confrontá-las com as demandas da educação musical no espaço escolar e 

diagnosticar quais são os obstáculos de sua difusão. 

Com um olhar mais aguçado para essa estrutura, vamos perceber que existe 

uma linha de continuidade, ou um fio condutor, a música. Sua estruturação como 

ciência, tem início na antiga Grécia, com Pitágoras, e ao longo dos séculos ela vai se 
consolidando. Ciências exatas + arte da música = Ciência da Música. 

Em seguida, já provida de todos os matizes de sons e recursos científicos, se 

presta a contar a história de um país que em meados do século XX, é por 12 anos 
seguidos o expoente na educação. Ciência da Música + Ciências Humanas 
(História, Geografia) = Educação Musical. 

Agora, permeada por todas as áreas do conhecimento, amplia suas ações por 

meio do seu poder de influenciar, de formar, de informar, de construir, de (re) construir, 
de significar. Ciências Exatas + Ciências Humanas + Ciências Biomédicas = 
Musicoterapia. 

Ao longo do tempo e das demandas de um cotidiano em constantes mudanças, 

as ciências se pluralizaram estendendo seus limites e revendo seus conceitos e 

ações. Entretanto, a educação musical permaneceu estagnada por mais de 50 anos. 

Assim, nos deparamos com a questão de diagnosticar quais são os obstáculos da sua 

difusão no espaço escolar. 
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CAPÍTULO 1 - MÚSICA E CIÊNCIAS EXATAS 
 

 

Quando ouvimos um acorde perfeito maior ou menor tocado ao piano, não nos 

apercebemos da relação existente entre a música e a matemática. Mas, ao contrário 

do que pensamos, a matemática exerce um papel fundamental como instrumento 

base da música, seja na divisão rítmica ou sonora. 

A relevância deste capítulo está nas interações apresentadas entre Música e 

Matemática no decorrer da história no mundo ocidental, desde a Grécia Antiga, 

considerando experiências e reflexões de pensadores tais como Pitágoras, Arquitas, 

Zarlino, Mersenne, Galileo, Kepler, Descartes, Wallis, Saveur, Rameau, Euler, 

D’Alembert, Helmholtz; e conceitos tais como intervalo musical, razões e proporções, 

consonância, harmonia, temperamento, série harmônica, etc., que muito contribuíram 

para a estruturação da música como ciência. 

Para fundamentarmos nossa pesquisa histórica a respeito estruturação da arte 
da música como ciência, nos apoiaremos na obra de ABDOUNUR (2003), que 

direcionou seus estudos para esta área, e nos inspirou na elaboração deste capítulo. 

 
ABDOUNUR, Oscar João 
Em seu livro intitulado Matemática e Música: O pensamento analógico na 

construção de significados, no primeiro capítulo, descreve a trajetória da relação 

matemática/música, fazendo analogias e paralelos, de forma a organizar 

historicamente os momentos mais importantes dessas ciências, abordando os 

teóricos gregos, os estudos através do monocórdio e o estudo na escola pitagórica. 

 
Pitágoras deu continuidade a seus experimentos investigando a relação entre 
o comprimento de uma corda vibrante e o tom musical produzido por ela. 
Caracterizando a primeira lei descoberta empiricamente, o experimento de 
Pitágoras é ainda a primeira experiência registrada na história da ciência, no 
sentido de isolar algum dispositivo para observar fenômenos de forma 
artificial. (ABDOUNUR, 2003, p. 5) 
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1.1 A Música na Escola Pitagórica 
 
Nosso ponto de partida está em Pitágoras2 (século VI a.C.), a quem a 

musicologia atribui o papel de ter sido o primeiro filósofo a organizar aquilo que, 

posteriormente, se chamará em linhas gerais, de teoria musical. Muito antes de 

Pitágoras, os intervalos consonantes, provavelmente já eram conhecidos em distintas 

culturas antigas. Mas, foi ele quem os colocou em evidência e sistematizou a relação 

entre razão de números inteiros e tons musicais estabelecendo, assim, a relação entre 

música e matemática. 

Os primeiros sinais de casamento entre a matemática e a música surgem no 

século VI a.C., quando Pitágoras através de experiências com sons do monocórdio, 

efetua uma de suas mais belas descobertas, que dá à luz, na época, ao quarto ramo 

da matemática: a música. Os principais teóricos musicais da escola Pitagórica foram 

Pitágoras e Filolau, no período pré-clássico, bem como Arquitas, Aristoxeno e 

Aristóteles no período clássico (FALLAS, 1992, p. 266). 

Possivelmente inventado por Pitágoras, o monocórdio é um instrumento 

composto por uma única corda estendida entre dois cavaletes fixos sobre uma 

prancha ou mesa possuindo, ainda, um cavalete móvel colocado sob a corda 

estendida e a altura musical do som emitido quando tocada.  

Pitágoras buscava relações de comprimentos – razões de números inteiros – 

que produzissem determinados intervalos sonoros. Deu continuidade a seus 

experimentos investigando a relação entre o comprimento de uma corda vibrante e o 

tom musical produzido por ela. Este experimento de Pitágoras é a primeira experiência 

registrada na história da ciência, no sentido de isolar algum dispositivo para observar 

fenômenos de forma artificial.  

Pitágoras observou que, pressionando um ponto situado a ¾ do comprimento 

da corda em relação a sua extremidade – o que equivale a reduzi-la a ¾ de seu 

tamanho original – e tocando-a a seguir, ouvia-se uma quarta acima do tom emitido 

2 Pitágoras (séc. V a.C.), O Grande Mestre, como era chamado por seus discípulos, nasceu em Samos, uma pequena 
ilha próxima à região da Jônia (parte asiática das colônias gregas). É a ele que atribuímos a invenção da palavra 
Filosofia. É também o criador do famoso Teorema de Pitágoras (que revela que em um triângulo retângulo, o 
quadrado da hipotenusa – maior lado – é igual à soma dos quadrados dos catetos – os outros lados que formam 
90º). Sua escola desenvolveu uma linha de pensamento que se estendeu de Filolau, Árquitas e Platão até Galileu, 
Giordano Bruno, Leibniz, Kepler e Newton: a de que a realidade é composta por números. 

 

 

                                                             



21 
 

pela corda inteira. Exercida a pressão a 2/3 do tamanho original da corda, ouvia-se 

uma quinta acima e a ½, obtinha-se a oitava do som original. 

A partir desta experiência, os intervalos passam a denominar-se consonâncias 

pitagóricas. Assim, se o comprimento original da corda for 12 e se a reduzirmos para 

9, ouviremos a quarta, para 8, a quinta, para 6, a oitava. 

A descoberta desta relação entre razão de números inteiros e tons musicais 

mostrou-se significativa naquela ocasião, assim a partir deste experimento, Pitágoras 

estabeleceu relações entre a matemática e a música associando, respectivamente, 

aos intervalos musicais referentes às consonâncias perfeitas. Essas 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.   

O pensador de Samos justificou a subjacência de pequenos números inteiros 

às consonâncias pelo fato de que os números 1, 2, 3 e 4 geravam toda a perfeição. 

Os pitagóricos consideravam o número quatro como a origem de todo o universo, todo 

o mundo material, representando a matéria em seus quatro elementos: o fogo, o ar, a 

terra e a água. A importância deste número para os pitagóricos emerge ainda no 

cenário musical ao considerar o tetracorde – o sistema de quatro sons, cujos extremos 

encontravam-se a um intervalo de quarta justa (ABDOUNUR, 2003 pp. 4-6).  

Influenciada pela cultura oriental, a doutrina pitagórica sustentava que “Tudo é 

número e harmonia”. Assim, os pitagóricos acreditavam que todo o conhecimento 

reduzir-se-ia a relações numéricas, posicionando-as como fundamento da ciência 

natural.  

Os intervalos apresentavam-se consoantes, isto é, entoavam naturalmente, 

tornava-se interessante estabelecer afinações que contivessem tais intervalos 

denominados puros. Partindo do pressuposto de que a oitava mostrava-se como 

intervalo fundamental, os pitagóricos a tomam como universo da escala, o problema 

do estabelecimento de uma escala reduzia-se a dividir a oitava em sons que 

determinassem o alfabeto através do qual a linguagem musical pudesse se expressar, 

tornando-se, portanto natural a partir de uma nota - determinante da oitava universo 

juntamente com sua oitava superior - caminhar em intervalos de quintas ascendentes 

e descendentes, retornando à nota equivalente – acrescida ou diminuída de um 

número inteiro de oitavas, sempre que escapasse da oitava-universo. 
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As distintas oitavas reduziam-se apenas a uma, possuindo portanto cada nota 

equivalente em todas as outras oitavas, e particularmente naquela referencial, quando 

se atinge uma nota qualquer na construção de escalas, seu significado é a sua posição 

relativa à nota mais grave da oitava em que se encontra. 

A teoria matemática dos intervalos, elaborada por Pitágoras e seu processo de 

formação das escalas, remonta os antigos modos eclesiásticos e à música polifônica, 

revelando o modo como a composição musical se tornou dependente de um sistema 

racional fechado. (ABDOUNUR, 2003 pp. 7-9). 

Weber3 (1995), em seu denso, porém fascinante texto sobre a reconstrução do 

desenvolvimento da música ocidental, analisa como o processo de racionalização 

transformou a base do material sonoro da música ao longo de sua história. O ponto 

de partida de sua análise é o fato que atravessa toda a música moderna: a música 

racionalizada harmonicamente, na qual os intervalos são construídos através da 

racionalização da divisão da oitava (Pitágoras). 
Weber (1995) faz uma exposição num contexto sócio-histórico, na tentativa de 

compreender a especificidade que este fenômeno atinge o ocidente. Vejamos o que 

ele expõe no primeiro parágrafo do texto: 

 
Toda música racionalizada harmonicamente parte da oitava (relação de 
frequências 1:2) e a divide nos dois intervalos de quinta (2:3) e a quarta (3:4), 
portanto em duas frações do esquema n/n+1, chamadas “frações próprias”, 
que também estão na base de todos os nossos intervalos musicais abaixo da 
quinta. Portanto, se a partir de um som inicial subirmos ou descermos em 
círculos (Weber, p.53), primeiro em oitavas, em seguida em quintas, quartas 
ou em alguma outra relação determinada propriamente, então as potências 
dessas frações [...]. (Weber, p. 54) 
 
 

No segundo parágrafo do texto, ele afirma: 
 

Nossa música harmônica de acordes racionalizou o material sonoro mediante 
a divisão aritmética, e respectivamente harmônica [...] Partindo de um som 
como ‘som fundamental’, a harmonia de acordes constrói sobre ele suas 
quintas superior e inferior, cada uma dividida aritmeticamente por duas 
terças, gerando ‘um acorde de três sons ‘normal; obtém-se então, através da 
classificação, em uma oitava, dos sons formados nesses acordes de três sons 
(ou suas oitavas respectivas), o material total da escala diatônica ‘natural’, a 
partir do som fundamental em questão. (Weber, p. 54) 

 

3 Max Weber (1864-1920) foi um importante sociólogo, jurista, historiador e economista alemão. Weber é considerado um dos 
fundadores do estudo sociológico moderno. Seus estudos mais importantes estão nas áreas da sociologia da religião, sociologia 
política, administração pública (governo) e economia. 
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Arquitas de Tarento - Um dos mais importantes músicos do período clássico 

grego, colaborou de maneira significativa não somente para o desenvolvimento da 

música, mas para o desvendar de seus fundamentos racionais. Arquitas atribuiu mais 

atenção à música, do que os seus predecessores, porque acreditava que ela deveria 

assumir um papel mais importante que a literatura na educação das crianças. Entre 

suas contribuições, modificou a antiga denominação da média subcontrária para 

média harmônica, provavelmente pelo fato do comprimento relativo ao intervalo de 

quinta – da corda inteira – de grande valor harmônico para os gregos, ser a média 

subcontrária entre o comprimento da corda solta – inteira - e aquele correspondente 

à oitava – metade da corda, intervalo consonante fundamental.  

Segundo Arquitas, as consonâncias são produzidas por dois ou mais sons 

simultâneos percebidos como apenas um, portanto o problema não concerne ao 

fenômeno em si, mas sim à sua percepção, o que o levou a pensá-lo como um 

problema do sujeito. (FALLAS, 1992, p.273)  

Com relação às teorizações sobre a natureza do som, Arquitas atribui - na 

linguagem da época - diferenças de tom a variações dos movimentos resultantes do 

fluxo que causa o som. Sons diferenciam-se de acordo com suas velocidades no meio, 

de modo que o agudo dependia de uma velocidade mais alta que o grave. Ele ilustrava 

a afirmação precedente com um exemplo de uma propagação provocada por um vento 

forte, que produzia um som agudo em contraposição a outra produzida por um som 

grave. 

Arquitas generalizou tal processo calculando analogicamente o comprimento 

da corda correspondente a um intervalo de terça maior acima de uma determinada 

nota como a média harmônica entre o comprimento gerador de tal nota e aquele que 

produzia uma quinta acima. 

Cabe ressaltar que o intervalo de terça maior obtido por Arquitas concorda com 

aquele presente na Série Harmônica. Tal fenômeno nos leva a imaginar que Arquitas 

possuísse um ouvido sensível ao perceber que a terça correspondente a (4/5) – mais 

baixa que pitagórica, (64/81) – soava mais natural, uma vez que se fundia exatamente 

dentro dos harmônicos naturais de uma nota. Enquanto Pitágoras calcula frações 

subjacentes à escala utilizando apenas percursos de quintas, Arquitas considera 

fortemente cálculos de médias aritméticas e harmônicas na geração de seu sistema 

musical. Redistribui as relações de comprimentos subjacentes à escala pitagórica, 
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obtendo diferentes frações tais como (4/5) correspondente ao intervalo de terça, 

outrora associado a (64/81) por Pitágoras.  

Como já mencionado, Arquitas desenvolveu uma teoria para a natureza do som 

com implicações imediatas em música, na qual relacionou força e velocidade som 

altura musical – quanto mais forte e rápido um movimento, mais agudo o som 

produzido. Considerar o ar como elemento fundamental evidenciava a centralização 

do interesse pelo meio de propagação sonora por parte do pensador tarentino, que 

afirmava haver maior compressão do ar ao emitir-se um som mais forte. Tal afirmação 

destituiu as qualidades inerentes ao instrumento e suas possibilidades acústicas, do 

foco das atenções no estudo do que hoje se chama acústica, rumo à compreensão de 

como o som transportava-se. 

Induzido pela observação de que se produzia uma mesma nota por distintos 

valores de comprimentos, tensões ou de capacidades diversas, Arquitas viu-se 

obrigado a abandonar a teoria pitagórica tradicional, lançando-se à busca teórica de 

um princípio que explicasse a essência do som, independentemente da estrutura do 

corpo ressonante. 

Representando uma significativa contribuição do pitagorismo, os estudos 

acústicos do pensador tarentino infelizmente não prosperaram, sendo retomado 

somente na Modernidade, quando teve início o desenvolvimento da acústica moderna. 

 

 
1.1.1 - Contribuições das Ciências Exatas para a Arte da Música 

 
Idade Média 
 

Período caracterizado pelas teorias de ideias de rígida distinção entre 

consonância e dissonância, bem como pelo uso exclusivo de números inteiros. Em 

uma Idade Média tardia, quase início do Renascimento, não era mais possível explicar 

os intervalos consonantes (intervalos de terças e sextas) pelos quatro números 

inteiros 

As concepções pitagóricas de consonância foram transmitidas para a Idade 
Média, principalmente por meio do teórico musical Boetius (480-524 d.C.), que 

contribuiu para a sistematização da música ocidental (PAHLEM, 1991, p.32). O 

pensador romano publicou em cinco volumes o De Institutione Musica, em que 
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considera a música uma força que impregnava todo o universo e um princípio 

unificador tanto do corpo e alma do homem quanto das partes de seu corpo. Seu 

tratado apoia-se na doutrina pitagórica das consonâncias, e faz uso da matemática 

para racionalizar as consonâncias musicais e o princípio da divisão do monocórdio. 

(SADIE, 1994, p. 117) 

Desenvolvido no século VIII e IX d.C., o Cantochão apresenta-se como uma 

das formas musicais reconhecidas entre as mais antigas, consistindo de uma única 

melodia limitada pelo intervalo de uma oitava (BENNETT, 1986, p. 13). Embora 

documentos e fatos anteriores ao século IX revelem alguns rudimentos de harmonia, 

o homem cantou e tocou em uníssono durante séculos. Por volta do século IX, 

começaram a aparecer o que se poderia chamar as primeiras músicas polifônicas, 

denominadas em sua forma mais antiga de Organum Paralelo. 

Nos dois séculos seguintes, o canto evoluiu para o Organum Livre. Nessa 

época, cabe ressaltar a importância do pedagogo e teórico musical Guido d'Arezzo 

(955-1050 d.C.), pedagogo e teórico musical que, utilizando novos métodos de 

notação e ensino, exerceu papel decisivo na constituição de nossa teoria musical. 

Escreveu o Micrologus – primeiro tratado completo sobre prática musical – que 

incluindo uma discussão sobre a música Polifônica e o Cantochão, desenvolvia, entre 

outros, uma técnica de canto à primeira vista baseada nas sílabas ut, ré, mi, fá, sol, lá 

– nome das notas musicais empregado, atualmente, em grande parte do mundo. 

Guido d’Arezzo estabeleceu o hexacorde – uma série ascendente de seis notas que 

se desloca por tons inteiros, exceto entre a terceira e quarta notas (SADIE, 1994, p. 

428). Auxiliando o canto e a composição, tal série serviu de base para o mais antigo 

sistema padrão de notação na música polifônica. 

No Organum Livre, a voz organal liberta-se da trajetória paralela para navegar 

em movimentos contrários, oblíquos e diretos. Essa forma perdura até o começo do 

século XII, quando se abandona o estilo nota contra nota para assumir o Organum 

Melismático, em que se encontra a voz principal, sustentando notas longas, enquanto 

outra voz desenvolvia-se livremente com notas de menor valor, o que significa ainda 

diversificação rítmica. (BENNETT, 1986, p. 14) 

No século XIII, as notas das clausulae passam a utilizar palavras 

independentes do texto, dando origem a um tipo de música popular chamada moteto, 

na qual uma terceira voz – triplum – entra em cena munida de palavras completamente 

independentes, por vezes em outras línguas. (BENNET, 1986, p. 17) 
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Renascimento 

 
Caracterizado pela evolução da polifonia (superposição de melodias) e 

desenvolvimento da harmonia (teoria da progressão de acordes), o renascimento é 

um período de mudanças substanciais no tratamento de problemas teóricos-musicais. 

 Realizando especulações matemáticas concernentes a esta área, Ludovico 
Fogliani (1470-1539) realizou especulações matemáticas concernentes à natureza 

do som e investigando sobre razões de um ponto de vista puramente matemático e 

aplicado a intervalos musicais em seu Musica Theorica, fornecendo as bases para 

que Gioseffo Zarlino (1517-1590) – um dos maiores teóricos musicais da época – 

organizasse em sua obra Le Istitutioni Harmoniche (1558) a base da educação e teoria 

musical, científico-cultural, em toda Europa, durante dois séculos.  

Dando continuidade ao trabalho do teórico mencionado, encontra-se o 

espanhol Francisco Salinas (1513-1590), bem como o padre e matemático francês 

Marin Mersenne (1588-1648) que, dedicando-se ainda à acústica, apresenta-se 

como o primeiro teórico a fundamentar o estudo de harmonia no fenômeno da 
ressonância. Mantendo correspondências assíduas com René Descartes (1596-

1650), Mersenne discutiu problemas e aspectos pouco claros do Compendium 

Musicae escrito pelo filósofo francês em 1618. Descartes estabeleceu, no compêndio 

referido, conceitos estéticos de influência marcante ao Tratado de Harmonia, escrito 
por Jean Philippe Rameau (1683-1764), cem anos mais tarde. 

Modificando substancialmente a concepção pitagórica, Galileu Galilei 
modificou substancialmente a concepção pitagórica, ao escrever, em 1638, que nem 

o comprimento, nem a tensão e nem a densidade linear de cordas apresentava-se 

como razão direta e imediata subjacente a intervalos musicais, mas razões dos 

números de vibrações e impactos de ondas sonoras que atingiam o tímpano. 

Considerando o som que alcançava o ouvido invés do objeto vibrante que o produzia, 

Galileu verificou que a altura musical relacionava-se diretamente à frequência, 

registrando rastros de arranhões desenhado numa placa metálica, provenientes de 

uma haste vibrante solidária a uma membrana que recebia vibrações sonoras. 
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1.1.2 Música e Física 
 

O início da física da música em sua concepção atual tem como marco inicial a 
percepção por parte de Galileu, no século XVII, de que a sensação de altura musical 

relaciona-se diretamente ao conceito de frequência. Tal ideia motivou esforços para o 

entendimento dos harmônicos musicais, já que durante este século parecia paradoxal 

– a princípio por parte de Mersenne – que um simples objeto pudesse vibrar 

simultaneamente em diferentes frequências. Os fundamentos desta ideia, por meio de 

fórmulas matemáticas demonstrativas, concretizaram-se mais tarde através de 

Newton, Laplace e Euler. A passagem do conceito de vibração ao de onda ocorreu 

na associação daquela à velocidade de propagação, gerando ondas progressivas. 

Classificado como onda, o som ganhou uma nova dimensão que possibilitou seu 
estudo à luz da teoria ondulatória desenvolvida por Huygens (1629-1695), ponto 

significativamente estratégico na interação da matemática com a música à medida 

que, compreendendo a natureza do som, torna-se possível entender, representar e 

manipular melhor os fenômenos musicais.  

No final do século XVI e princípio do século XVII, diante do ceticismo ao 

dogmatismo aritmético pitagórico em música, surge o interesse pelos determinantes 

físicos da altura musical. Aqui acontece uma mudança de foco na abordagem da 

música, que passa de uma concepção aritmético-especulativa, fundamentada na forte 

tradição pitagórica, para assumir um caráter matemático-empírico, cujo grande 
representante foi Vincenzo Galilei ao levantar o então paradoxo de que várias frações 

poderiam associar-se a um determinado intervalo. (DOSTROVSKY, BELL, 

TRUESDELL, 1980, p. 664)  
Galileu (1564-1642), modificou o referencial sonoro de até então, ao considerar 

em sua análise o som que atingia o ouvido ao invés do objeto vibrante que o produzia. 

Galileu explicou a consonância/dissonância de alguns intervalos ao escrever, em 

1638, que a explicação direta e imediata subjacente aos intervalos musicais não era 

o comprimento da corda, nem a tensão a que se encontrava sujeita, nem a sua 

espessura, mas sim a razão do número de vibrações e impactos de ondas de ar que 

batiam diretamente no ouvido.  

Afirmou que o grau de consonância produzido por dois tons associava-se à 

proporção de impactos do som mais agudo que coincidia com aqueles resultantes do 

som mais grave. Que a frequência produzida por uma corda tencionada era 
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inversamente proporcional à raiz quadrada da densidade linear de tal corda, fato 

corroborado e generalizado por Mersenne ao determinar, por meio de experimentos 

envolvendo cordas densas e de mais de 30 metros, outros parâmetros dos quais a 

frequência de vibração de uma corda ainda dependiam. Uma das maiores questões 

que vinha acompanhando a acústica musical até então se referia ao mistério dos 

harmônicos do som. O matemático francês percebeu a importância dos harmônicos, 

requisitando seus inúmeros correspondentes a procurar uma explanação para tal 

fenômeno. (DOSTROVSKY, BELL, TRUESDELL, 1980, p. 665) 
No que concerne a harmônicos, Fotenelle, referiu-se à ideia subjacente ao 

princípio da superposição quando afirmou que cada metade, cada terço e cada quarto 

de uma corda de instrumento realizava suas vibrações parciais ao mesmo tempo que 

a corda inteira vibrava.  

A relação ciência/música encontra ainda ressonância na genialidade do 

matemático francês Joseph Saveur (1653-1716) que, apesar de ter sido surdo e 

mudo, descobriu pela primeira vez um meio de calcular o número absoluto de 

vibrações de um som. Considerado muitas vezes o pai da acústica, foi o primeiro a 

calcular a frequência dos batimentos produzida por duas notas. 

O matemático francês percebeu que os construtores de órgão haviam 

descoberto intuitivamente os harmônicos, misturando-os por meio de registros com o 

intuito de obter distintos timbres. Os organistas misturavam os botões do órgão quase 

que da mesma maneira com que pintores misturam cores, imitando a harmonia da 

natureza observada nos objetos sonoros. (DOSTROVSKY, BELL, TRUESDELL, 

1980, p. 665) 
No século XVIII, encontram-se Leonhard Euler (1707-1783), Jean Lê Rond 

d’Alembert (1717-1783) e Daniel Bernoulli (1700-1782). Segundo Euler, o ouvido 

tendia a simplificar a razão percebida, especialmente quando tons dissonantes 

seguiam-se após uma progressão harmônica. 
No século XVIII, com D’Alembert ocorreu a conexão mais precisa entre altura 

de som musical e frequência (velocidade de um movimento vibratório). Ele afirmou 

que um som natural não era puro, mas complexo, sendo obtido pela superposição de 

diversos harmônicos de uma série. Um harmônico caracterizava-se pela sua 

amplitude, que assume grande importância na síntese sonora. 
Surge Daniel Bernoulli afirmando que a vibração de um corpo sonoro poderia 

ser observada com superposição de seus modos simples como distintas amplitudes, 
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porém não havia princípios gerais sobre os quais a prova de tal afirmação poderia ser 

experimentada. Esta afirmação de Bernoulli ancorou-se teoricamente nos 

experimentos de Fourier em áreas aparentemente distantes do universo musical.  
Nas primeiras décadas do século XIX, Fourier mostrou como representar 

qualquer curva periódica pela superposição de ondas senoidais correspondentes às 

frequências 1, 2, 3, 4 vezes a frequência da curva original. Esse teorema de Fourier 

não apenas concretizou o ponto de vista de Daniel Bernoulli em acústica, como se 

transformou no fundamento para análises de harmônicos, consonância/dissonância, 

batimentos dissonantes, assim como distintos conceitos musicais aparentemente 

dissociados da matemática. (CARTIER, 1995, p. 752) 
Ainda relacionado à construção de tal conceito, o físico alemão Georg Ohm 

(1819-1880) afirmou, em 1843, que os sons musicais dependiam apenas da 

distribuição de energia de seus harmônicos, não possuindo nenhuma relação com as 

diferenças de fase. Tornando-se conhecida como Lei de Ohm da Acústica, a 
conjectura anterior preludiou as contribuições do cientista alemão Hermann 
Helmholtz (1821-1894), que analisou o significado dos sons parciais, trabalhando 

ainda com fases, padrões de ondas sonoras, bem como consonância e dissonância, 

além do sistema de temperamento. 
Gioseffo Zarlino (1517-1590), teórico e compositor italiano de Chioggia, 

integrou teoria e prática, apoiando-se nos métodos de Adrian Willaert (1480-1562) – 

mestre de capela na catedral de São Marcos de Veneza - como modelo para seus 

escritos para contraponto, (PALISCA, 1980). Preocupando-se com a razão das 

consonâncias perfeitas, Zarlino mostra-se pioneiro no reconhecimento da tríade em 

termos harmônicos enquanto falava-se apenas em intervalos; na elaboração de uma 

explicação racional da antiga regra que proibia a utilização de quintas e oitavas 

paralelas, assim como no reconhecimento da antítese menor/maior. 

Acreditando que a música possuía a capacidade de provocar o bem e o mal, o 

compositor italiano concordava com Platão ao se preocupar com uma utilização 

prudente dessa arte. Embora nem sempre ressonantes conceitualmente com a 

perspectiva teórica de Zarlino, as concepções pitagórico-platônicas e humanistas – 

mais particularmente a numerologia – forneceram subsídios para que o compositor 

italiano estabelecesse critérios de utilização de consonâncias e de procedimentos 

musicais próprios e impróprios em nível geral relacionando, por exemplo, intervalos 

consonantes com razões simples. (ABDOUNUR, 2003, p. 42) 
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Segundo Zarlino, a perfeita harmonia consistia em diversidade, relutante de 

elementos distintos entre si, discordantes e contrários possuindo em suas partes, 

proporções, movimentos e distâncias variadas em relação às regiões graves e 

agudas. Compara a música à natureza e afirma que a verdade e excelência dessa 

admirável e útil advertência são confirmadas pelos fenômenos da natureza, pois 

gerando indivíduos de uma mesma espécie, ela os faz similares uns aos outros, mas 

diferentes em alguns aspectos particulares, uma diferença ou variedade que 

proporcionam maior prazer aos nossos sentidos. (ABDOUNUR, 2003, p. 43)  

Apoiado na antiga doutrina de médias harmônicas e aritméticas, Zarlino revelou 

preferência pela terça maior frente à menor, uma vez que se obtinha essa última pela 

média aritmética dos comprimentos que produziam as notas componentes do intervalo 

de quinta, enquanto que à terça maior subjazia a fração obtida pela média harmônica 

dos comprimentos inerentes às notas componentes do mesmo intervalo.  

Diferentemente de Pitágoras – que gerava intervalos por superposições de 

quintas – e assim como outros teóricos de sua geração, Zarlino obtinha intervalos 

dividindo-os adicionando-os e subtraindo-os, mas nunca invertendo-os. Zarlino 

explicou a propriedade consonante das sextas como superposição dos intervalos de 

quarta perfeita e terça, e não como inversão das terças, o que só viria a ocorrer a partir 

do início do século XVII, quando teóricos passaram a utilizar explicitamente tal 

procedimento. O compositor italiano e seus predecessores compreendiam 

dissonâncias como cortes momentâneos no processo consonantes que, produzindo 

variedade, enfatizavam a perfeição das consonâncias. (ABDOUNUR, 2003, p. 47)  

Zarlino defende ainda que toda harmonia – composição e contraponto – devem 

constituir-se principalmente de consonâncias, utilizando-se dissonâncias apenas 

secundariamente e incidentalmente em nome da elegância e da beleza. (ABDOUNUR, 

2003, p. 48) 

Nesse ponto, o compositor italiano estabeleceu um forte elo entre poetas, 

músicos e pintores que, adaptando ou pretendendo pintar histórias ou fábulas como 

melhor lhes pareciam, adequava as figuras, arranjando-as em sua composição. 

Portanto, ele não hesitava em colocar uma consonância num determinado lugar, 

assim que observava a ordem original da história ou fábula que tentava representar. 

Além disso, inúmeros pintores retrataram um simples assunto de muitas maneiras. O 

músico também deveria procurar variedade no seu contraponto sobre o sujeito, e se 

ele pudesse inventar muitas passagens, deveria escolher aquela que fosse melhor, 
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mais adequada à sua proposta e mais capaz de tomar seu contraponto sonoro e 

ordenado. (ABDOUNUR, 2003, p.52) 
  Marin Marsenne (1588-1648), matemático, filósofo e músico teórico, 

apresenta-se como um dos principais pensadores franceses do século XVII, cuja obra 

– a maior parte dedicada à ciência, teoria e prática de música – assume papel central 

nos movimentos científicos e acadêmicos da época. Mersenne transitou como 

personagem na confluência entre o Renascimento e o Barroco, na França e sua obra 

assumiu importante papel nos desenvolvimentos futuros da matemática/música. 

(COHEN, 1980, p. 190) 

Acreditando que a música era passível de análise e explicação racional, 

Mersenne atribuía importância a tal ciência – quando comparada a outras disciplinas 

– como área de pesquisa científica.  

Sob uma ótica matemático-acústico-musical, Mersenne levantou questões 

cruciais, tais como a paradoxalidade aparente em uma nota vibrar em várias 

frequências ao mesmo tempo, sugerindo estudos mais criteriosos concernentes aos 

harmônicos. Embora o matemático francês fosse compositor, ele estabeleceu uma 

teoria baseada na prática, por exemplo, ao defender e fundamentar um temperamento 

igual na construção de instrumentos e ao explicar racionalmente as afinações. 

A partir de 1630, seus escritos adquirem novas formas e interesses, culminado 

com a elaboração da Harmonie Universelle em 1636, cuja abordagem teórico-prática 

abarca relatos de distintos experimentos engenhosos, estudos sobre o som e 

reflexões concernentes à relação matemática/música que o faz muitas vezes ser 

considerado o pai da acústica. Variando os comprimentos e tensões, Mersenne 

verificou que, para frequências visualizáveis, a vibração de um fio esticado era 

inversamente proporcional ao comprimento da corda se sua tensão fosse constante; 

diretamente proporcional à raiz quadrada da tensão, se o comprimento da corda fosse 

constante e inversamente proporcional à raiz quadrada da massa por unidade de 

comprimento, para fios diferentes de mesmo comprimento e sujeitos à mesma tensão.  

Para Mersenne, a média aritmética possuía caráter superior à harmônica, pois 

tomando números proporcionais às vibrações – causas primeiras do som -, a quinta 

na posição inferior resultava da média aritmética dos números que caracterizam a 

oitava. Mersenne descobriu, aplicando seus princípios, que a relação da frequência 

entre uma nota e sua oitava era respectivamente de 1 para 2, explicando ainda as 

características de colunas vibrantes de ar, bem como os fenômenos do eco e da 
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ressonância. Também foi o primeiro a determinar a frequência de uma nota musical 

estabelecida, bem como a velocidade de propagação do som no ar.  

Mersenne considerava o monocórdio como suporte fundamental à 

compreensão não somente dos instrumentos de corda, mas de toda ciência musical, 

revela certa preocupação com o temperamento quando divide a oitava em 12 iguais, 

obtendo nesse último caso o monocórdio harmônico da igualdade composto por 11 

números irracionais resultantes de médias proporcionais. (ABNOUDUR, 2003, p.58)  
Johannes Kepler (1571-1630), matemático, astrônomo e filósofo nascido em 

Weil, apresentou fortes subsídios para a ciência musical. Em 1601, Kepler assumiu 

seu posto trabalhando na organização de calendários e na predição de eclipses como 

matemático e astrônomo da corte do imperador Rudolfo II, em Praga, até 1612, 

estabelecendo-se mais tarde em Linz, onde concluiu e publicou seu Harmonices 

Mundi em 1619. Principal contribuição do astrônomo alemão à teoria musical, essa 

obra compõe-se de 5 livros – os dois primeiros relacionam a origem das 7 harmonias 

com arquétipos inerentes à geometria e a Deus; o livro 3 apresenta um tratado sobre 

consonância e dissonância, intervalos, modos, melodia e notação; o livro 4 discorre 

sobre astrologia enquanto que o volume 5 aborda a Harmonia das Esferas. 

(ABNOUDUR, 2003, p.62) 

Kepler julgou insatisfatória a experiência de Pitágoras com o monocórdio para 

o estabelecimento de intervalos consonantes. Acredita que, possivelmente, tal postura 

teria levado os pitagóricos à desconsideração dos intervalos de terças e sextas com 

consonâncias, reproduzindo o experimento do monocórdio com um maior número de 

repartições da corda. 

Defendia a existência de escalas musicais peculiares a cada planeta, que 

soavam como se estes cantassem simples melodias, relacionando para isso 

velocidades dos planetas às frequências emitidas. Considerava os movimentos dos 

planetas uma música que traduzia a perfeição divina. Assim tentou explicar a variação 

de velocidade de um planeta através de uma metáfora musical. Admitindo que 

movimentos rápidos e lentos associavam-se, respectivamente, a notas agudas e 

graves em sua construção imaginativa, o astrônomo alemão considerou que a razão 

das velocidades extremas determinaria um intervalo musical representante do planeta 

referido. (ABNOUDUR, 2003, p.63) 

Conhecia, ainda, as leis de harmonia concernentes à relação entre intervalos 

musicais e comprimentos de cordas, bem como a lei fundamental dos harmônicos. 
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Considerada por Kepler, tal lei afirmava que, além de emitir um som fundamental, uma 

corda oscilante fornecia harmônicos superiores, correspondentes aos sons 

fundamentais das cordas de duas vezes, três vezes, etc. mais curtas que a corda 

inicial. (CARTIER, 1995, p. 751)  

O pensador alemão conecta a matemática com a música ao estabelecer 

correspondências entre as distâncias médias dos planetas ao Sol e as razões de 

frequências numa escala musical diatônica em relação ao primeiro grau. 

(ABNOUDUR, 2003, p.65) 
René Descartes (1596-1650), matemático e filósofo francês, nascido na 

pequena cidade de La Haye, desejava sistematizar todo o conhecimento segundo 

estruturas análogas àquelas subjacentes ao modelo axiomático da geometria 

euclidiana com o intuito de conquistar a certeza. Em dezembro de 1618, o filósofo 

francês concluiu sua primeira obra intitulada Compendium Musicae. Tentando explicar 

a base da harmonia e da dissonância musicais em termos matemáticos, esta obra 

apresenta grande número de diagramas e tabelas matemáticas que ilustram as 

relações proporcionais envolvidas em vários intervalos musicais. A fim de organizar 

sua vivência sensível, compatibilizando-a com seu conhecimento acústico-

matemático-musical, Descartes estabeleceu, no Compendium Musicae uma teoria 

generalizada para os sentidos, através de preliminares em forma axiomática. 

(ABNOUDUR, 2003, p.66) 

Observando tais axiomas, Descartes revela um lado humanista e num certo 

sentido pouco cartesiano, na acepção mais comum da palavra, o que sugere uma 

ressignificação no conjunto de ideias e relações que nos vêm à mente quando 

pensamos no filósofo francês e que simbolizam, portanto, sua dinâmica/estrutura de 

pensamento.  

A presença de analogias, da matemática e do pitagorismo no trabalho de 

Descartes manifesta-se na formulação dos axiomas preliminares, bem como em 

argumentações esclarecedoras de processos harmônicos e de regras de composição 

em música. (ABNOUDUR, 2003, p.69) 

No que concerne à ideia de Série Harmônica, Descartes defendia que nenhuma 

frequência poderia ser ouvida sem que sua oitava superior, de alguma maneira, 

também o fosse. Afirmando que a oitava apresentava-se como único intervalo simples 

produzido por um compromisso divisor da corda inteira, Descartes explicou que 

nenhuma frequência consonante com uma nota daquele intervalo poderia ser 
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dissonante com a outra. Para o pensador francês, assim como existiam apenas três 

números concordantes, havia também somente três consonâncias principais – a 

quinta, a terça maior e a terça menor, das quais a quarta e as duas sextas derivavam. 

(RAMEAU, 1971, p. 40)  

Na linguagem do pensador francês, a nota mais grave era mais poderosa do 

que a mais aguda, pois o comprimento da corda que gera a primeira contém todos 

aqueles pertinentes às menores, enquanto que o contrário não ocorre.  

Descartes estabeleceu a proibição do aparecimento do trítono no cenário 

harmônico musical, por corresponder à razão de números grandes e primos entre si, 

bem como por encontrar-se distante, no que concerne à sensibilidade auditiva 

humana, de quaisquer das relações simples referentes às consonâncias. 

(ABNOUDUR, 2003, p.72) 
Segundo o compositor e teórico francês Jean Philippe Rameau (1683-1764), 

a música é a ciência dos sons, portanto o som é a principal matéria da música. 

Dividindo esta arte/ciência em harmonia e melodia, o teórico francês subordinou essa 

última à primeira, admitindo que o conhecimento de harmonia é suficiente para a 

compreensão completa das propriedades da música. (RAMEAU, 1971, p. 3) 

Rameau obteve os intervalos consonantes dividindo a corda em até seis partes, 

afirmando que às consonâncias subjaziam números consecutivos e que a ordem de 

tais números determinava a ordem e perfeição das consonâncias. Dedicou especial 

atenção à argumentação em favor da perfeição do intervalo de oitava. Afirmou que a 

nota superior de um intervalo de oitava é réplica da inferior e que, na flauta, o 

surgimento de tal intervalo dependia apenas da força do sopro.  

Introduziu em sua obra a ideia de equivalência de oitavas ao afirmar que 

qualquer número multiplicado geometricamente por alguma potência de 2 – 

representava o mesmo som. Nesse sentido, os intervalos de oitava simples, dupla, 

tripla, etc., apresentavam-se basicamente como mesmos intervalos, assim como a 

quinta, a décima segunda, etc. (RAMEAU, 1971, p. 7) 

O pensador francês afirma que o som fundamental gerava os intervalos de 

oitava e quinta, mas não o de quarta, resultante da diferença entre a oitava e a quinta. 

Estabeleceu um processo de obtenção da relação matemática subjacente a um 

determinado intervalo invertido a partir daquela correspondente ao intervalo original, 

multiplicando ou dividindo por 2, respectivamente, o número inferior ou o superior ao 

intervalo em questão. Assim, ele foi o primeiro a definir acordes e suas inversões, 
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estabelecendo relações numéricas implícitas às distintas dissonâncias, e observando 

ainda como as consonâncias concebidas por Descartes distinguidas nos acordes. 

Finalizou o primeiro livro do Tratado de Harmonia explicando como relacionar frações 

associadas às divisões de vibrações com multiplicação de comprimentos. (RAMEAU, 

1971, p. 53); (ABNOUDUR, 2003, p. 79) 

 

 
1.1.3 A Música e o Temperamento 

 

O Temperamento no sentido geral significa uma escala em que todos ou quase 

todos os intervalos apresentam-se ligeiramente imprecisos, porém não distorcidos 

(SADIE, 1994, p. 938). De maneira geral, os temperamentos acabam por valorizar 

determinados intervalos em detrimento de outros, no sentido de que aos primeiros 

correspondem as mesmas relações de frequência diferentemente dos restantes.  

O temperamento pitagórico se apresenta como o temperamento mais antigo 

utilizado no Ocidente. No Renascimento e no início do Barroco, prosperaram 

temperamentos desiguais em que se priorizavam as terças maiores naturais. Surgiam 

ainda outros temperamentos nesse período, que se mostravam superados à medida 

que a música se estendia as todas as tonalidades. (SADIE, 1994, p. 939)  

No final da Idade Média e início do Renascimento, a música enveredou por 

caminhos que intimavam seu desprendimento de concepções melódicas rumo à 

conquista de um caráter principalmente harmônico. A trajetória trilhada pela música 

ocidental conduzia a música à liberdade de modulação não apenas para tonalidades 

próximas, mas para distintos cenários tonais, ou seja, as composições de então, 

intimavam a liberdade de transposição de tonalidades. 

O Temperamento não ocorreu como um processo repentino, mas se 

desenvolveu de diversas maneiras. No início do século XVI, como as tentativas de 

preencher intervalos naturais de maneira relativamente simétrica sempre se 

defrontavam em algum momento com a coma fatal (termo utilizado para referir-se ao 

pequeno resto que sempre ocorrera quando se tenta ajustar intervalos puros em um 

número inteiro de oitavas), obtendo-se perfeição harmônica apenas em intervalos 

restritos, dominava-se algum tipo de temperamento parcial especialmente nos 

instrumentos de tecla. (ABNOUDUR, 2003, p. 83) 
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As gamas de Pitágoras e Zarlino possibilitavam a construção de escalas 

ligeiramente assimétricas incapazes de responder inteiramente às necessidades 

culturais do final do Renascimento e início do Barroco, que intimaria, do ponto de vista 

das dificuldades supra referidas, o estabelecimento de um suporte libertador para a 

música denominado temperamento igual.  

Para Weber (1995), a libertação desse sistema se dá com a introdução do 

Sistema Temperado, identificado por ele, no Cravo Bem Temperado, de Bach4 (1685-

1750), que permitiu à música ocidental superar as dificuldades técnicas da divisão da 

oitava e seu ‘coma fatal’ através da afinação justa e proporcionou a formação de 

intervalos e escalas diatônicas, que transformaram de modo significativo a dimensão 

do material sonoro vigente. “[...] Toda moderna música acórdico-harmônica não é 

concebível sem o temperamento e suas consequências. Só o temperamento proporcionou-

lhes a liberdade plena”. (Weber, p. 133) 
Outros aspectos a se destacar em meio a este quadro panorâmico da 

racionalização musical no Ocidente são os do aperfeiçoamento da notação musical e 

dos instrumentos musicais, adaptados agora às novas possibilidades de expressão 

oriundas do sistema temperado. A invenção do piano, que se tornou um porta voz 

expressivo da música moderna e que se consagrou nas mãos de compositores como 

Beethoven, Chopin e Liszt, caindo sobremaneira, no gosto e na graça de uma 

burguesia em ascensão. 

Embasados na obra de Abdounur (2003), concluímos que a aritmética de 

Pitágoras procurou expressar conceitos teórico-musicais e até mesmo uma harmonia 

cósmica por meio da matemática. A matemática continuou presente na música do 

Renascimento, que assistiu à introdução de princípios físico-experimentais em seus 

fundamentos estruturais. Tais princípios despertaram o interesse pela resolução de 

problemas por parte de teóricos, cujos trabalhos culminaram na sistematização 

matemática de harmônicos musicais.  

Conceitos e problemas estruturais da teoria musical, tais como temperamento 

e consonância, também foram concebidos e sistematizados fazendo uso da 

4 Johann Sebastian Bach (1685-1750) foi músico, compositor e organista alemão, considerado um dos maiores 
artistas da humanidade. Nasceu em Eisenach, Alemanha. Descendente de uma linhagem de músicos luteranos 
conhecidos na província da Turíngia, parte central da Alemanha. Bach foi responsável por composições que se 
tornaram patrimônio artístico ocidental: a “Paixão Segundo São Mateus”, “Concertos de Brandenburgo”, “O 
Cravo bem Temperado”, as cantatas, “Variações Goldberg”, “Concertos para violino”, os oratórios, a “Grande 
Missa” e a "Arte da Fuga 
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matemática. Percebemos que as relações entre essas áreas passaram por momentos 

de tensão e de repouso. Observamos, também, que as simetrias e belezas contidas 

nas leis das estruturas matemáticas, usadas para descrever os sons e analisar o 

espectro sonoro de cada instrumento musical, guardam estreita relação com a área 

da Música conhecida como Harmonia. A Física e a Matemática também são capazes 

de mostrar e descrever, a partir de uma abordagem objetiva, as possibilidades das 

infinitas combinações de sons criadas pelos grandes mestres da Música, em suas 

obras, que podem agora ser vistas, ao invés de ouvidas, na análise de seus sons e 

no perfeito equilíbrio entre as formas de ondas que as formam. 
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CAPÍTULO 2 - MÚSICA E HISTÓRIA 
 
 

Muitos são os livros e compêndios de História da Música existentes no 

mercado nacional e internacional. São volumes e mais volumes, todos escritos sobres 

os mais diversos pontos de vista de seus autores, com informações que ora se 

coadunam, ora se completam, e por vezes, se contrapõem. Todos nos mostram que 

sua cronologia difere da cronologia da história geral dos acontecimentos, isto porque 

seus atores protagonistas em suas obras, vivenciam primeiro todo o contexto social, 

engajam-se, apropriam-se e depois, como verdadeiros arquitetos, constroem seus 

edifícios musicais. 

Contar ou recontar a história da música não é o propósito desse capítulo. 

Nosso objetivo é a análise de uma obra musical, à luz de sua época, estilo e valor 

estético, despertando a atenção para os detalhes implícitos em uma composição 

musical, revelando, assim, a presença da história na música e ou música na história, 

contada em suas melodias e harmonias, do contraponto à orquestração e da 

habilidade que tem o compositor em orquestrar e traduzir tudo em sons musicais. 

 

 

2.1 O País Modelo na Educação: Finlândia 
 
Por ser um trabalho de pesquisa “anfíbio” - com um pé na educação e o outro 

na música - procurarmos contar a história sob o ponto de vista de uma obra musical, 

permeada de fatos e acontecimentos inerentes a um país que nos fosse referencial 

de qualidade em educação, no período em que se deu esta pesquisa, entre 2012 e 

2013. 
Segundo o PISA - Programme for International Student Assessment (Programa 

Internacional de Avaliação do Estudante), desde que o foi criado em 2000, a 
educação finlandesa é conhecida como uma das melhores do mundo, o país é 

referência não só no ensino médio - que é o universo avaliado pelo programa - mas 

na pré-escola e no ensino superior de excelência.  
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 6.  - Finland: an education phenomenon? 
Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=YoMzsaRTW5U>. Acesso em: 20 out. 
2012. 
 

Como podemos observar, o país escolhido foi a Finlândia. 

 

Uma vez definido o país, precisávamos escolher o compositor, a forma musical 

e a obra que estivessem situados em um período da história da música, nos quais as 

expressões musicais já estivessem sido elevadas a um potencial que permitissem 

representar nosso ideal de utilizar a ciência da música para contar a história do país 

escolhido.  

Para contarmos como se deram as escolhas acima referidas, estabelecemos 

alguns critérios a serem seguidos, procurando relatar de forma breve a história da 

música, destacando apenas os pontos de interesse de nossa pesquisa, como segue: 

1. Não poderia ser um compositor que estivesse situado dentro do período em 

que a arte da música estivesse sendo ainda estruturada como ciência, o que elimina 

 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/8601207.stm
http://noticias.terra.com.br/educacao/exclusivo-ministra-finlandesa-explica-os-pilares-da-educacao-no-pais,5c6e6b8eaeff1410VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.br/educacao/exclusivo-ministra-finlandesa-explica-os-pilares-da-educacao-no-pais,5c6e6b8eaeff1410VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html
http://finland.fi/Public/default.aspx?contentid=293516&nodeid=37598&culture=en-US
http://www.youtube.com/watch?v=bcC2l8zioIw
http://www.youtube.com/watch?v=YoMzsaRTW5U
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todos os compositores da Idade Média e Renascença. Até aí, segundo Weber, 

(1995), a composição musical era dependente de um sistema racional fechado com 

base na teoria matemática dos intervalos, elaborada por Pitágoras.  

No primeiro parágrafo do texto: 

 
Toda música racionalizada harmonicamente parte da oitava (relação de 
frequências 1:2) e a divide nos dois intervalos de quinta (2:3) e a quarta (3:4), 
portanto em duas frações do esquema n/n+1, chamadas “frações próprias”, 
que também estão na base de todos os nossos intervalos musicais abaixo da 
quinta. Portanto, se a partir de um som inicial subirmos ou descermos em 
círculos” (Weber, p.53.) Primeiro em oitavas, em seguida em quintas, quartas 
ou em alguma outra relação determinada propriamente, então as potências 
dessas frações [...]”. (WEBER, p. 54) 
 

No segundo parágrafo do texto, ele afirma: 
 

Nossa música harmônica de acordes racionalizou o material sonoro mediante 
a divisão aritmética, e respectivamente harmônica [...] Partindo de um som 
como ‘som fundamental’, a harmonia de acordes constrói sobre ele suas 
quintas superior e inferior, cada uma dividida aritmeticamente por duas 
terças, gerando ‘um acorde de três sons ‘normal; obtém-se então, através da 
classificação, em uma oitava, dos sons formados nesses acordes de três sons 
(ou suas oitavas respectivas), o material total da escala diatônica ‘natural’, a 
partir do som fundamental em questão. (WEBER, p. 54) 

 
2. Não poderia ser do período Barroco, porque conforme Weber (1995), a 

libertação desse sistema se dá com a introdução do Sistema Temperado, identificado 

por ele, no Cravo Bem Temperado, de Bach (1685-1750), que permitiu à música 

ocidental superar as dificuldades técnicas da divisão da oitava e proporcionou a 

formação de intervalos e escalas diatônicas, que transformaram de modo significativo 

a dimensão do material sonoro vigente. “[...] Toda moderna música acórdico-

harmônica não é concebível sem o temperamento e suas consequências. Só o 

temperamento proporcionou-lhes a liberdade plena”. (WEBER, p. 133) 
As principais características deste período descritas por GROUT (1997) são: 

Os compositores abandonam a polifonia e a homofonia-coral e adotam a 

homofonia-melódica (melodia e acompanhamento) com a progressão de acordes 

tonais: I-IV-V-I. Esta progressão constante de acordes que sustenta a melodia chama-

se baixo contínuo. Como estes acordes não eram escritos com todas as notas, os 

compositores inventaram o sistema de baixo cifrado: números e símbolos para resumir 

e indicar a harmonia que seria realizada pelos intérpretes. 
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Desde o século XVII, há um aperfeiçoamento da notação musical e dos 

instrumentos musicais, adaptados agora às novas possibilidades de expressão 

oriundas do sistema temperado. Os valores ou figuras se fixam, excluindo as mais 

longas. Os nomes das figuras foram adaptados conforme o país. Em português a 

sequência fica: semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa 

(a palavra colcheia significa “gancho”, do francês). As figuras com bandeirolas 

começam a ser unidas. A unidade básica se torna a semibreve. Inventa-se a barra de 

compasso, as fórmulas de compasso, as indicações de andamentos, o arco de 

ligadura, as quiálteras, os acentos e algumas expressões de dinâmica. 

Há uma profusão de ornamentos, todos derivados de práticas antigas e 

populares. No Barroco, tinham dupla função: afirmar a harmonia e dar cor à pouca 

sonoridade dos instrumentos. Os principais ornamentos são: trinado, grupeto, 

mordente, apojatura, glissando e floreio. 

Os compositores e teóricos elaboraram a Teoria dos Afetos, que consiste em 

associar as tonalidades, os contornos melódicos, os padrões rítmicos, os timbres e as 

dinâmicas a determinados sentimentos, humores, ações, ideias, pensamentos, 

histórias, paisagens etc. Cada músico tinha uma tabela para si, para cada ocasião ou 

para cada obra, que divergiam muito com a lista dos outros compositores. 

Com o crescente interesse pela música instrumental, os compositores 

resolveram determinar os timbres de modo claro e objetivo nas partituras. Só em obras 

para diletantes havia uma maior liberdade para a escolha dos instrumentos. 
A orquestra começa a se formar no século XVII. O grupo musical recebeu este 

nome porque os músicos ocupavam o lugar originalmente destinado aos dançarinos 

nos teatros internos, construídos nos palácios da nobreza nos séculos XV e XVI. A 

palavra orquestra significa “lugar para a dança”, em grego. Num primeiro momento, 

estas primitivas orquestras, que tocaram as primeiras óperas, balés e faziam músicas 

para peças teatrais, eram conjuntos amorfos constituídos de flautas-doce, oboés, 

trompetes, trombones, harpas, cravos, alaúdes, violas medievais, entre outros – um 

verdadeiro “violão gigante”, como apelidaram na época. Na realidade, era um grupo 

que se juntava, quando havia a necessidade da produção do espetáculo. 

Com o desenvolvimento do tonalismo, os compositores procuraram um maior 

equilíbrio entre os timbres. Assim, a orquestra padrão ficou formada pelas cordas 

(família dos violinos) e por um instrumento que fizesse os acordes. As funções eram 

estas: a melodia sempre a cargo dos primeiros violinos, as notas intermediárias da 
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harmonia a cargo dos segundos violinos e das violas, as notas graves para os 

violoncelos e contrabaixos e a realização dos acordes para o teclado (órgão ou cravo). 
Em Massin (1997), o período seguinte é o chamado Classicismo, no qual se 

destacam Joseph Haydn (1732-1809), na segunda metade do século XVIII e início do 

período; Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), no meio período e Ludwig van 

Beethoven (1770-1827), no limiar do século XIX.  

Grout (1997) mostra que a música do classicismo é tonal, isto é, todos os 

acordes são trabalhados em vista de suas funções. Esta organização, que foi feita por 

Bach, Rameau e outros do final do século XVII e início do século XVII, propiciou: 

 a) uma maior riqueza harmônica; 

 b) compreensão dos encadeamentos dos acordes e das modulações; 

 c) um planejamento mais orgânico e mais fluente na composição;  

 d) a exploração de um maior contraste de tonalidades entre um andamento e 

outro; 

 e) abandono do baixo-contínuo, pois os acordes passaram a ser escritos 

completos; 

 f) a afinação mais precisa e uniforme dos instrumentos musicais, podendo 

combinar muito mais entre si e tornando a orquestração mais rica; 

 g) a invenção da armadura de claves. 
A dinâmica passou a ser explorada em todas as suas possibilidades. Nos 

períodos anteriores, não se usava, ou melhor, não se indicava objetivamente alguma 

mudança de nuances deste parâmetro. Na última fase do Barroco, havia somente 

indicações de contrastes entre trechos musicais em “piano” e “forte”. Já os clássicos 

tiveram a ideia de se utilizar do “crescendo” e do “decrescendo”, graduando a dinâmica 

e inventando seus respectivos sinais. Esta técnica foi muito desenvolvida pelos 

compositores de Mannheim (Alemanha) e divulgada, posteriormente, por Haydn e 

Mozart. 

Surgem novos instrumentos como o piano (elaborado em 1698 e fabricado por 

Bartolomeo Cristofori - 1655-1731), que se tornou um porta voz expressivo da música 

moderna. O clarinete (inventado no início do século XVIII por Jacob Denner, 1681-

1735). Melhoraram-se os mecanismos e as extensões do oboé e do fagote. O 

Violoncelo, que antes era preso entre as pernas pelo executante, ganhou uma ponta 

para apoiá-lo no chão (espigão) e seu timbre tornou-se mais evidente e mais 

explorado. 
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A orquestra se padroniza com o quinteto de cordas, sopros de madeira aos 

pares, flautas, oboés, clarinetes e fagotes, sopros de metal aos pares (trompas e 

trompetes) e um par de tímpano. O número total chegava ao máximo de 35 

executantes. Joseph Haydn inventou o quarteto de cordas (dois violinos, viola e 

violoncelo), uma combinação soberba de música de câmara. Os antigos consortes 

renascentistas e barrocos começam a desaparecer: as flautas-doce, as violas 

medievais, entre outros, são excluídas do repertório. O regente ainda dirige a 

orquestra do cravo, do piano ou como primeiro-violinista. 

Pelo que tudo indica, estamos chegando perto, mas ainda não é esse o período 

que escolhemos. 
Chegamos ao Romantismo, que SADIE (1994, p. 795) define como período 

da história da música de 1790 a 1910, no qual a fantasia e a imaginação são, por si 

mesmas, mais importantes do que aspectos clássicos como equilíbrio, moderação e 

bom gosto.  

Ludwig van Beethoven (1770-1827) foi uma ponte entre dois períodos históricos 

e sua obra nos revela uma das preocupações fundamentais da música do século XIX: 

como unir as formas clássicas com as novas descobertas estéticas. 

Então, por que não Beethoven? 
Porque Segundo MASSIN (1997), a partir de Beethoven é que a expressão 

musical torna-se mais precisa. Expressão musical é definida por Sadie (1994, p. 306), 

como termo aplicado a elementos musicais que dependem de reação pessoal e 

variam entre diferentes interpretações i.e. nuances que podem ser criadas a partir de 

articulação, andamento e dinâmica. 

MASSIN (1997) e GROUT (1997), destacam as seguintes características do 

Romantismo. 

Segundo eles, a melodia da música toma um aspecto mais fluente, parecendo 

ser infinita. Isto foi uma consequência da introdução de elementos da música folclórica 

e da música popular, devido às diversas ondas nacionalistas que ocorreram na Europa 

naquele tempo. Assim, o repouso da melodia é ampliado por “notas estranhas” e pelas 

ousadas modulações, que se distanciam cada vez mais da tonalidade de início. 

Também esta expansão nas modulações é alcançada através da alteração ou 

substituição ou introdução de novos acordes. Assim, chega-se ao cromatismo 

harmônico, que produz uma indefinição tonal momentânea. Apesar destas inovações 

extraordinárias, qualquer obra deste período é fortemente baseada na harmonia tonal. 

 



44 
 

São herdadas as formas do classicismo, mas expandidas com estes novos 

recursos melódico-harmônicos. Criam formas cíclicas, ou seja, formas em que um 

tema é rememorado em várias partes de uma mesma composição. Cada compositor 

batizou este processo com um nome: “ideia fixa” (Berlioz), “transformação temática” 

(Liszt) ou “motivo condutor” (Wagner). Outros compositores procuram criar esquemas 

livres. Muitas destas formas livres são baseadas em roteiros fornecidos pelas outras 

artes, principalmente vindos da Literatura. 
A dinâmica é explorada em todas as suas nuances e contrastes. Surge o 

conceito de “tempo rubato” (andamento “roubado”, em italiano), que é uma alteração 

livre no andamento normal. 

Para marcar com mais exatidão o andamento, foi inventado por Johann 
Nepomuk Maelzel (1772-1838), em 1816, um aparelho chamado “metrônomo”. 

Novas expressões de execução aparecem: “sforzando”, “martellato”, “dolce” 

etc. Há, também, uma tendência em trocar o italiano pelos idiomas nacionais. Assim, 

temos partituras com a nomenclatura toda em russo, castelhano ou em norueguês – 

mas isto só se aprofundou no século XX. 
A orquestra sinfônica torna-se gigantesca. Os instrumentos são duplicados, 

triplicados e até quadruplicados em número, e adota-se o flautim, o corne-inglês, o 

pequeno clarinete (no Brasil: requinta), o clarinete baixo, o trombone e a harpa, entre 

outros. 

Ocorre uma melhora em quase todos os instrumentos, devido às pesquisas 

científicas e à industrialização, principalmente dos sopros de metal: são adicionadas 

válvulas (ou os pistões), por exemplo, nas trompas e nos trompetes, o que melhora a 

afinação e aumenta a escala destes instrumentos. 

Inventa-se a tuba, padronizada em 1835 pelos alemães Johann Gottfried Moritz 

(1777-1840) e Wilhelm Wieprecht (1802-1872), a partir de vários instrumentos de 

metal antigos, e o saxofone, criado em 1840 pelo francês Adolphe Sax (1814-1894). 

A percussão é enriquecida, mais no final do século, com o xilofone, o 

glockenspiel e a celesta, inventada em 1886 pelo francês Auguste Mustel (1842-

1919), entre outros. Os tímpanos, a partir de Beethoven e Berlioz, são usados de 

maneira criativa e até como solistas. 

A música para órgão é numerosa tanto em composições religiosas, quanto no 

repertório de concerto ou integrado à orquestra sinfônica. O cravo é esquecido e o 

piano torna-se o instrumento de teclado preferido. 
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Surgem as sociedades musicais (ditas “filarmônicas”, do grego amigos da 

música), a partir de meados do século XVIII, que promovem espetáculos (óperas e 

balés), concertos, recitais e audições, e contratam compositores, regentes, cantores, 

virtuoses, coro etc. e, depois, cobram ingresso. 

Talvez pela primeira vez na história da música, aparece a especialização. Há 

músico que é especialista em compor, outro em reger uma orquestra, outro em 

executar determinado tipo de instrumento e assim por diante. 

Aumentam, em quantidade e qualidade, a edição de partituras e a publicação 

de livros sobre música. Schumann, Berlioz e Wagner, só citando alguns compositores 

importantes, possuem numerosos textos sobre diversos aspectos musicais como 

também suas opiniões sócio-políticas. 

A crítica de jornal ajuda a divulgar as apresentações, põe em circulação – para 

efeito educacional também – as novas estéticas e concorre para aumentar as brigas 

entre compositores, executantes, cantores, libretistas, coreógrafos, editores, 

empresários, políticos, religiosos e público em geral. Os motivos são sempre os 

mesmos: dinheiro, cargos e manias pessoais, entre outras coisas. 

Surge a noção de história da música e do repertório histórico nos concertos, 

recitais, óperas e balés, o que ajuda a definir a rotina – desenvolvida por Mendelssohn 

e Schumann – na apresentação de uma récita sinfônica. 

a) a sequência básica de gêneros deve ser a seguinte: 

- uma “abertura” (de concerto ou de ópera); 

- uma pequena peça sinfônica qualquer (entreato de ópera, suíte de balé, 

marcha etc.) ou uma pequena “sinfonia” (intervalo); 

- um “concerto” para solista e orquestra; 

- uma grande “sinfonia” ou um “poema sinfônico”. 

b) o repertório deveria ser “histórico” (normalmente de Bach a Wagner), sempre 

fazendo uma homenagem a um ou dois compositores do passado, e a estreia de uma 

nova obra. 

c) os aplausos só podem ser feitos após o término da música, não entre os 

andamentos (Mahler foi quem instituiu este costume). 

Aparece a Musicologia, ciência musical que estuda todos os aspectos que 

envolvem esta produção artística, menos a parte da execução e da composição. 

No tocante a música instrumental neste período, temos duas correntes: uma 

que defendia a música absoluta e a outra a música programática. 
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Os defensores da primeira foram Felix Mendelssohn (1809-1847), Robert 

Schumann (1810-1856) e Johannes Brahms (1833-1897) e desenvolveram a sonata, 

a música de câmara e a sinfonia, seguindo os modelos clássicos e não desejavam 

associar a música com algo exterior à sua própria linguagem. 

A segunda era defendida por Hector Berlioz (1803-1869) e Franz Liszt (1811-

1886), que inventaram novos gêneros como a sinfonia de programa e o poema 

sinfônico, apoiando-se em fatores extramusicais. 

As formas musicais desse período que são de interesse de nossa pesquisa 

são: 

1) A “sinfonia de programa” é um tipo de obra na qual o compositor tem a 

intenção de mostrar uma história através dos sons. O plano formal é o mesmo da 

sinfonia comum, mas modificando-a para este novo propósito. Exemplo é a “Pastoral” 

(1808) de Beethoven, em que cada andamento tem uma ilustração musical, mais ou 

menos realista, de rios, pássaros e trovões. Mais dramática é a “Sinfonia Fantástica” 

(1830), de Berlioz. Ele construiu a música com um tema recorrente e suas 

transformações, que simbolizam os diversos momentos de um enredo de amor 

trágico. O compositor fez questão de divulgar antes a história ao público para que este 

compreendesse a música. 
2) A “abertura de concerto” (ou só “abertura”), que não é exatamente um 

prelúdio para outra obra. Ela também pretende descrever um assunto extramusical 

num andamento curto. Não há plano formal preestabelecido, mas a base é sempre 

algum esquema clássico ligeiramente modificado. A “abertura de concerto” foi mais 

usada pelos compositores que defendiam a música absoluta, contradizendo suas 

próprias teses. 
3) O “poema sinfônico “, com a mesma intenção da sinfonia de programa, em 

sua maioria, tem um andamento. Aqui o tratamento formal é livre. Para dar unidade à 

obra faz-se uso de um ou mais temas cíclicos. Foi Liszt que criou este termo e, além 

dele, Richard Strauss (1864-1949) compôs importantes peças. Os compositores 

nacionalistas se aproveitaram deste gênero para exaltar a sua pátria: Bedrich 

Smetana (1824-1884), Alexander Borodin (1833-1887) e Nikolay Rimsky-Korsakov 

(1844-1908), Jean Sibelius (1865-1953), entre outros. 

Neste ponto importante da história da música perguntamos:  
- Por que não Tchaikovsky e a sua consagrada Abertura 1812? 

Foram várias as razões de não elegermos esta obra: 
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a) por ser uma obra exaustivamente explorada no campo de pesquisa e de 

concerto musical; 

b) queríamos que fosse uma obra que trouxesse consigo o novo e uma nova 

contribuição; 

c) a Abertura, como foi descrita acima, não é forma que atende aos nossos 

ideais de expressão nacionalista e programática; 

d) Tchaikovsky era russo e não finlandês; 

e) Tchaikovsky não era nacionalista e, segundo Massin (1997, p. 831), para os 

alguns, ele não passa de um traidor da alma russa, pois sua obra está ancorada em 

uma bagagem cultural do ocidente. 

Neste período, destacamos dois aspectos importantes para a escolha do 

compositor, da forma instrumental e da obra: 

1)  Na música, o romantismo levou a formas musicais mais descontraídas como 

o poema sinfônico, obra orquestral, que narra uma história com um fundo literário. 

(SADIE, 1994, p. 795) 

2) O romantismo também se caracteriza pela busca da identidade nacional, ou 

nacionalismo, que defende a incorporação de elementos nacionais característicos à 

música. (SADIE, 1994, p. 641) 
Sendo assim, a forma escolhida foi o Poema Sinfônico, que SADIE (1994, 

p.731) define como uma peça orquestral em um ou mais movimentos, baseada em 

poemas, pinturas, romances, ou algo do gênero que visa descrever fatos, histórias ou 

imagens com detalhes e com uma preocupação em seguir a ordem de um programa 

pré-estabelecido. 

 

 

2.2 O Compositor: Jean Sibelius 
 

Já na escolha do compositor, elegemos Jean Sibelius, “o maior sinfonista 

depois de Beethoven”, segundo o musicólogo britânico Cecil Gray. (MASSIN, 1997 

p. 901) 

Jean Sibelius, o mais famoso e respeitado compositor finlandês, é um dos 

escritores mais importantes de sinfonias e poemas sinfônicos do século XX e, talvez, 

na história da música como um todo. Em alguns outros países europeus Sibelius, no 
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passado, foi considerado apenas um compositor finlandês, um escritor de música 

local, um romântico nacionalista. E é verdade que poucos compositores conseguiram 

retratar lendas, história e paisagem na música de seus países de forma reveladora 

como Sibelius o fez; ele foi o fundador da música finlandesa, e sua música teve um 

papel importante no progresso da Finlândia a um estado independente. Disponível 

em: < http://www.kansallisbiografia.fi/english/?id=3630>. Acesso em: 17 nov. 2012.   

Sibelius enalteceu na sua obra as raízes e os valores nacionalistas da 

Finlândia, como forma de afirmação do país perante as tentativas de influência e de 

opressão estrangeira. Uma das suas fontes de inspiração foi o famoso poema épico 

Kalevala, uma obra que reúne várias cantigas populares antigas finlandesas, que 

foram passando de geração em geração e que contam os feitos ancestrais de heróis 

míticos daquele povo.             
Nasceu em 1865 em Hämeenlinna, uma cidade provincial no centro-sul da 

Finlândia, onde seu pai era médico. Até seus oito anos de idade, Sibelius não falava 

finlandês. No entanto, quando tinha onze anos, sua mãe o matriculou na Hämeenlinna 

Normaalilyseo, que foi uma das primeiras escolas do país a usar finlandês como língua 

de ensino em vez de sueco e latim. Sua capacidade de aprendizagem era tão distinta, 

que sua família decidiu mandá-lo para uma escola particular. O idioma finlandês abriu 

para Sibelius todo o repertório da mitologia nacional consubstanciado na Kalevala5. 

Sua imaginação foi inflamada por esta, bem como pelos grandes poetas suecos 

líricos, Runeberg e Rydberg, e acima de tudo, pela paisagem finlandesa com sua 

abundância de florestas e lagos. Jean Sibelius – The Man (Site oficial Finlandês). 

Disponível em: <http://www.sibelius.fi/english/elamankaari/index.htm>. Acesso em 17 

nov. 2012. 

             Sibelius foi para a Finlândia uma figura nacional. Para a maioria das pessoas, 

ele representou a própria Finlândia. Já no início do século, se tornou o símbolo da 

autodeterminação nacional e sua fama se espalhou pelo mundo, que tinha apenas 

uma vaga ideia de onde ficava a Finlândia. Sua personalidade musical é a mais 

poderosa, surgida em qualquer um dos países escandinavos. Como Berlioz, sua 

inspiração temática e sua harmonia foram concebidas em termos de som orquestral: 

5 Kalevala é o nome da epopeia nacional da Finlândia, escrita/compilada por Elias Lönnrot. Para a escrever, 
Lönnrot reuniu uma extensa coleção de antigas canções populares que permaneceram vivas na tradição oral das 
populações finlandesas, sobretudo no distrito Karelia. O grande feito de Lönnrot foi conseguir costurar todas estas 
canções tradicionais numa única narrativa épica de considerável consistência. Para o efeito usou livremente trechos 
das canções recolhidas e acrescentou alguns versos da sua própria autoria. 

 

                                                             

http://www.kansallisbiografia.fi/english/?id=3630
http://www.sibelius.fi/english/elamankaari/index.htm
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a substância e a sonoridade são indivisíveis, uma da outra. Mas não é só na música 

finlandesa e escandinava que ele ocupa uma posição especial, mas em todo o 

desenvolvimento da sinfonia na Europa. Acima de tudo, ele possuía um talento raro 

para sua época, que era a capacidade de criação contínua e evolutiva de seus temas.  

Sua obra pode ser considerada a transição entre o romantismo e as novas 

tendências. Desenvolveu um estilo próprio, vinculado a seu país, que gerou 

entusiasmo desde as primeiras manifestações. Suas melodias estão impregnadas da 

melancolia das canções populares, das paisagens, da história e da mitologia da 

Finlândia, habilmente transformadas em discurso musical e com uma harmonia muito 

pessoal, como nos poemas sinfônicos En Saga (1892), Finlândia (1899), Tapiola 

(1925) e outras criações inspiradas na epopeia nacional Kalevala. A Valsa Triste, 

integrada na obra Kuolema (1903), é uma de suas peças mais famosas. Sibelius 

compôs igualmente música para violino, como o seu Concerto em Ré Menor, op. 47 

(1903), assim como canções, obras corais e sete sinfonias. Entre estas, são mais 

interpretadas a Primeira (1899), sombria e melancólica, e a Segunda (1902), rica em 

variações.  

Nas pesquisas para este capítulo, descobrimos que, nas primeiras décadas do 

século XX, Jean Sibelius foi, e ainda hoje é, um dos compositores mais populares do 

mundo, especialmente como tema para a investigação científica. Observamos que 

nas últimas décadas se produziu uma série de estudos significativos de  : biografias 

de vários volumes de Erik Tawaststjerna : uma edição crítica (Obras Completas [ 

Wiesbaden : Breitkopf & Härtel , 1998 - ] ( Sibelius , 3 vols. [London Faber 1976-1998 

]) , Estudos de Sibelius ( ed. Timothy L. Jackson e Veijo Murtomäki [Cambridge : 

Cambridge University Press, 2001 ] ) , um catálogo temático ( Fabian Dahl Strom, Jean 

Sibelius : Thematisch - Bibliographisches Verzeichnis seiner Werke [Wiesbaden : 

Breitkopf & Härtel de 2003 ] ) , uma edição de seus diários (ed. Dahlström Fabian , 

Dagbok , 1909-1944 [ Helsínquia: Svenska litteratursällskapet i Finlândia , 2005])  , 

The Cambridge Companion para Sibelius ( Daniel M. Grimley , ed [ Cambridge: 

Cambridge University Press, 2004]), e livros de Edward Clark (Reflexões Sibelius 

[Exeter: Curto Prazo Press, 2007]), Andrew Barnett (Sibelius [New Haven: Yale, 

2007]), e Tomi Mäkelä (“Poesie in der Luft “: Jean Sibelius: Studien zu Leben und Werk 

[Wiesbaden: Breitkopf & Härtel, 2007]). 
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2.3 O Contexto Histórico 
 

Por mais de 800 anos a Finlândia esteve sob domínio sueco. Durante esse 

período se manteve como província, com existência política limitada, até que se tornou 

uma possessão da Rússia em 1809, como resultado das Guerras Napoleônicas, que 

num esforço para pressionar os suecos a apoiarem o boicote comercial à Grã-

Bretanha, leva a Rússia a invadir a Finlândia como forma de atacar a coroa sueca 

indiretamente.  

No princípio, os russos dominaram de forma autoritária, porém, com a chegada 

de Alexandre II ao governo, as ações liberais do novo czar ganham espaço e a 

Finlândia tem agora um período de grande autonomia. Os finlandeses foram 

autorizados a usar as suas próprias línguas (sueco e finlandês), moeda, correios, e 

até mesmo a terem seu próprio parlamento. Eles aproveitaram os benefícios das 

trocas comerciais e culturais com o grande império do Oriente. Mas a Finlândia não 

era uma nação e gozava de uma “falsa paz”. 

Com a Rússia à beira de um colapso total, com crises e turbulências internas 

no final do século XIX, a Finlândia passa a vivenciar o retorno de formas mais 

restritivas e autoritárias de governo. Aumentam-se então, os esforços para se 

libertarem do domínio russo.  

A independência política finlandesa foi um processo que teve como ponto de 

partida a deposição do czar por forças mencheviques, surgindo uma série de conflitos 

entre as forças de direita e de esquerda nos dois países, Finlândia e Rússia. 

Com a revolução bolchevique na Rússia, e com o reconhecimento da 

independência da Finlândia por parte de Lênin, o conflito pelo controle do país se 

tornou uma luta armada entre os vermelhos, social-democratas apoiados pela recém-

formada União Soviética, e os brancos, de direita, apoiados pelo Império Alemão. Os 

brancos vencem a longa guerra, porém o período de “paz” mais uma vez é curto. 

Agora a Finlândia foi anexada ao território alemão. A verdadeira independência da 

Finlândia se deu após a derrota do Império Alemão na Primeira Guerra Mundial (1914 

a 1918). 

Durante a Segunda Guerra Mundial (1939 a 1945), período em que o país era 

ainda largamente agrário, a Finlândia trava uma batalha particular contra os russos, 

na chamada Guerra do Inverno. Os finlandeses têm extremo orgulho de terem sido o 

único país invadido, mas não ocupado pelo exército vermelho, e destacam as batalhas 
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dos 105 dias da invasão russa como uma guerra à parte, talvez para se distanciarem 

da realidade de que fizeram parte do eixo nazista durante o conflito global. 

A aliança com a Alemanha fez com que a Finlândia não se qualificasse para a 

ajuda do Plano Marshall e precisasse pagar uma pequena fortuna em indenizações 

de guerra. Esse esforço fez com que o país se industrializasse rapidamente, 

culminando com a associação à tecnologia de ponta que fazemos hoje. 

 Situada entre a Europa ocidental e a oriental, a Finlândia está geograficamente 

em um território isolado étnica, cultural e linguisticamente. O isolamento étnico se dá 

por sua ligação com os húngaros caucasianos em uma região maciçamente ariana. 

Já o distanciamento linguístico-cultural é sentido principalmente na língua finlandesa, 

que nem sequer é indo-europeia, e reforçado pela tentativa de não se ter palavras 

semelhantes a nenhuma língua estrangeira. Mesmo no caso de vocábulos ligados à 

informática, por exemplo, emprestados da língua inglesa na maioria das línguas 

ocidentais, os finlandeses optaram por utilizar denominações derivadas de termos 

locais. Dessa forma, o termo computador é chamado por lá de tietokone, ou máquina 

de pensar. 

O contexto histórico crucial para situarmos a obra de Sibelius, Finlândia, Opus 

26, objeto de nossa análise dentro deste contexto histórico, é exatamente o ponto que 

a Finlândia está vivendo uma “falsa paz”, e se dá no início do século XIX. Esse período 

foi marcado por uma mentalidade nacionalista, representada na frase-chavão “suecos 

não somos, russos não queremos ser, sejamos, então, finlandeses”. Sibelius se 

apropria, por assim dizer, da literatura musical de Kalevala, como fonte de inspiração 

para as raízes e os valores nacionalistas da Finlândia, como forma de afirmação do 

país perante as tentativas de influência e de opressão estrangeira. Compôs vários 

poemas sinfônicos de caráter nacionalista inspirados no Kalevala, no entanto, foi a 

sua obra Finlândia que se tornou um grande símbolo do nacionalismo finlandês. 

 
 
2.4 A Obra: Finlândia, Op. 26 

 
Sibelius compôs vários poemas sinfônicos de caráter nacionalista inspirados no 

Kalevala, no entanto, foi a sua obra Finlândia, Op. 26, que se viria a tornar no grande 

símbolo do nacionalismo finlandês. Finlândia é um poema sinfônico que foi escrito em 

1899, para acompanhar as celebrações do Dia da Imprensa, um evento que tinha 

 



52 
 

como objetivo criticar a influência crescente do império russo nos assuntos internos 

do então autônomo Grande Ducado da Finlândia. 

Sibelius foi convidado a compor a música para uma série de seis quadros que 

retratavam episódios da história e dos heróis finlandeses a serem apresentados numa 

“manifestação” a favor da autonomia do território finlandês, na época, sob o domínio 

russo. Surgem então, seis poemas sinfônicos, cujo último, com o título de “O despertar 

da Finlândia”, foi adaptado no ano seguinte e transformado numa peça de concerto 

independente, sendo estreada no ano de 1901, em Helsinque.  

Um olhar mais atento para Finlândia revela características estruturais muito 

interessantes que aparecem em quase toda a produção de Sibelius. A observação 

mais importante é que Finlândia, Opus 26, é do início ao fim baseada em variações 

de um único motivo.  

Esta técnica de variação, que era característica de Sibelius, decorre da tradição 

épica Finlandesa, Kalevala, na qual as canções tradicionais possuem infinitas e 

mutáveis variações baseadas em um único motivo. Desta forma, a música de Sibelius 

é profundamente enraizada na antiga tradição da música popular finlandesa.  

Faremos a seguir uma análise descritiva de Finlândia, Opus 26, de Jean 

Sibelius, cuja fonte da partitura completa para orquestra está disponível em: 

<http://www.dlib.indiana.edu/variations/scores/cag4960/index.html>. Acesso em 13 

jan. 2013.  

Relembramos que nosso objetivo é a análise da obra musical, à luz de sua 

época, estilo e valor estético, despertando a atenção para os detalhes implícitos, que 

revelem a presença da história na música e ou música na história. Para isso, 

desmembraremos e formataremos a partitura em fragmentos que atendam ao 

objetivo proposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dlib.indiana.edu/variations/scores/cag4960/index.html
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2.4.1 Análise Descritiva da Obra 
 

Quanto à forma, Finlândia, op. 26, se divide nas seguintes partes: A – A1 – B 
– retorno de B – desenvolvimento de A – desenvolvimento de B e final. 

 
Na parte A (do compasso 1 ao 23) - Andante Sostenuto - a música inicia com 

um acorde de fá menor finalizando em dó. Tem um caráter solene e sombrio, 
expressos no predomínio do timbre dos metais (trompas, trompetes, trombones e 
tuba. 

 
                       Compasso   1  A  Andante sostenuto 

 
                 Há um predomínio dos metais                                                                                                   Compasso   23 
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A parte A1 (compasso 24) inicia mais suave no timbre das Madeiras (flautas, 

oboés, clarinetes e fagotes), passando para as Cordas no (compasso 30), na forma 

de resposta ao tema exposto pelos metais. 
 

 A1 24   Madeiras                                             30 
 

    

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Cordas 
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No compasso 74, o andamento acelera com a mudança de Andante para 

Allegro Moderato. Esta parte é chamada de a ponte que levará para a parte B e 

apresenta motivos que foram utilizados na parte A e células que serão trabalhadas na 

parte B.   
 

  74                  Ponte   Dó menor 
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A tonalidade da ponte inicia em dó menor e finaliza no (compasso 94) em mi 
bemol maior (dominante de lá bemol maior) que será utilizado na parte B). 

 

                                                                                                                       Fim  da  ponte    94 
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Na parte B (compasso 95) o andamento passa a ser Allegro, e o caráter 

totalmente diferente da parte A, sendo este mais rítmico, alegre e carregado de 

elementos novos, tornando-se mais vivo através de muitos motivos. A tonalidade é lá 
bemol maior, modulando para mi bemol maior no compasso 116. 

    B 95    Lá bemol maior 
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No compasso 124 há um retorno que leva ao compasso 99, por isso é 

classificado como retorno de B. 
                                                                                                          Retorno de B 124 
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No compasso 125 há uma ponte que leva da parte B para o desenvolvimento 
da parte A. 
 

Compasso 125                             ponte para o desenvolvimento de A 
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O desenvolvimento tem início no compasso 132, na tonalidade de Lá bemol 
maior, de caráter coral, com exposição do tema nas madeiras e acompanhamento 
das cordas em trêmulo. Nesta parte foi incluso uma letra (em inglês) no ano de 1925 
pelo próprio Sibelius, para coral, que se estende até o compasso 179, retomado 
posteriormente nos cinco últimos compassos. 

 

                       Desenvolvimento de A em Lá bemol maior 

                        132 -  Madeiras em exposição do tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Cordas em trêmulo 
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O tema exposto no compasso 132 (pelas madeiras) passa posteriormente 

para as cordas no compasso 156 e finaliza no compasso 179, onde tem início o 

desenvolvimento da parte B. 
 

                                                               156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

                                                               Cordas – expõem o tema 
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No desenvolvimento da parte B (compasso 179) percebemos claramente os 

motivos e temas abordados na parte B, como um turbilhão de motivos, tendo muitas 

vezes três motivos em um só compasso. 
O desenvolvimento de B começa em lá bemol maior e finaliza em mi bemol 

maior, repleto de perguntas e respostas entre os sopros (madeiras e metais) e as 

cordas. 

                                                                                     179 Desenvolvimento de B em Lá bemol maior 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

O movimento final é apresentado no compasso 201, iniciando na tonalidade 

de Mi bemol maior e passando para Lá bemol maior. 
 
                                                             Início do movimento final em Mi bemol Maior 
                                                                                                  201 
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Os últimos cinco compassos, além da presença do coral (letra), há também 
um ritmo mais uniforme (em semibreves), fazendo recordar a parte A. 

A música termina em fortíssimo e alargado som, com o coral entoando a letra: 
“Justiça e paz”. Este é considerado um clamor final à liberdade de todas as nações. 
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            Após a breve biografia do compositor e da análise da obra musical dentro do 

contexto histórico, queremos concluir este capítulo trazendo à luz o fato importante 

que marca a relação música/história e/ou história/música, que se encontra na 

orquestração da obra, na qual Sibelius utiliza de forma magistral as nuances dos 

parâmetros musicais, combinados aos instrumentos da orquestra, do compasso 1 ao 

compasso 124, procurando mostrar toda a luta de um povo oprimido pela fome, sede, 

frio extremo da Finlândia e ignorado pelo poderio da época. Porém, de súbito, 

contrapondo a essa imensa gama de sons, no compasso 132, de caráter coral, um 

tema de melodia suave é apresentado nas madeiras (flautas, oboés, clarinetas 

fagotes) para representar o momento de paz que agora estão vivendo. Como nos 

mostra o texto, era uma “falsa paz”, não duraria por muito tempo, e em nossa análise, 

Sibelius a representou de forma profícua quando, ainda, no mesmo compasso 132, 

utilizou o acompanhamento das cordas em trêmulo. 
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CAPÍTULO 3 - A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NA FORMAÇÃO DO 
INDIVÍDUO 

 

 

Este capítulo apresenta uma abordagem em educação musical, refletindo sobre 

a importância do pensamento analógico na construção de significados, característico 

na produção de conhecimento nas mais diversas áreas. Fundamenta-se em 

concepções teóricas tais como rede de significados e inteligência coletiva propostas 

por Pierre Levy, bem como múltiplas inteligências proposta por Howard Gardner, 

organizadas dentro de quadro teórico utilizado para analisar o papel do pensamento 

analógico na construção de significados no aprendizado. 

 Considera-se a ideia de que, organizados em redes, significados entrelaçam-

se com outros significados por meio de relações dos mais diferentes tipos. Esses, por 

sua vez, relacionam-se com outros significados e assim por diante, indefinidamente, 

organizando assim um mundo de significados denominado hipertexto (Levy, 1993, 

p.25). Com relação à contribuição de Gardner, utiliza-se aqui a concepção segundo a 

qual a inteligência expressa-se em um espectro de múltiplas competências. 

Em linhas gerais, Levy e Machado consideram que a construção de um 

significado só é possível através de uma série de analogias ou metáforas. Ao contrário 

do método tradicional de ensino musical baseado em memorização e reprodução de 

repertório e uma prática destituída de interpretação e criação, passa-se a privilegiar a 

capacidade de realizar interconexões. Assim, tópicos de outras áreas, como a 

matemática, a história, a geografia, como são demonstrados nos capítulos desse 

trabalho, podem auxiliar na apreensão de significados musicais.  

 
 
3.1 O Conhecimento como Rede de Significados  

 

Até o século XX, a epistemologia e a filosofia ocidentais baseavam-se 

amplamente na ideia de que o conhecimento é construído de maneira linear e 

sequencial (ABDOUNUR, 2003, p.98). Isto poderia ser ilustrado pela metáfora do 

muro, em que leis e princípios fundamentais de uma ciência constituem seu alicerce, 

e cada nova descoberta ou dado representam um tijolo a ser acrescentado. Só se 
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pode chegar ao topo do muro (que poderia ser exemplificado por uma informação 

específica) atravessando cada um dos tijolos anteriores, numa sequência rígida.  

Este pensamento reflete-se na prática pedagógica de muitos professores que 

utilizam o método tradicional, especialmente na área de música.  

Contudo, ainda no século passado uma corrente oposta começou a conquistar 

espaço nos terrenos da epistemologia e da didática. Esta poderia ser ilustrada através 

da ideia de “rede de significados”: cada informação está atrelada a várias outras, mas 

não numa ordenação linear, e sim multidirecional, como uma rede, um tecido onde 

todos os elementos se entrelaçam. (ABDOUNUR, 2003, p.103)  

De acordo com Porto (2003, p.7), “num mundo globalmente interligado por 

meios tecnológicos e de comunicação, não há lugar para situações e problemas ainda 

tratados de forma isolada, mecanicista e unilateral” Nessa nova forma de pensar, as 

analogias e as alegorias ganham importância cada vez maior.  

Desse modo, ao lecionar um determinado assunto, o mestre deve valorizar a 

interconexão desse com outros assuntos, mesmo que de outras áreas, não se 

justificando a ideia de um conhecimento puro, o “saber pelo saber”.  

Por exemplo, ao abordar um determinado conteúdo, um professor de música 

pode relacioná-lo à física, à história ou à geografia. Seria priorizada não a apreensão 

do conteúdo específico, mas sim a capacidade do aprendiz descobrir estas conexões 

e resolver problemas práticos.  

Em resumo, é necessária uma nova abordagem educacional que “desenvolva 

ao máximo as potencialidades dos indivíduos conduzindo-os ao desabrochar pleno 

das suas faculdades espirituais-intelectuais”. (SAVIANI, 1994, p.140). Isto seria obtido 

através de metodologias que “priorizam as relações, as redes e as conexões entre 

sujeitos ou entre sujeitos e meios de comunicação”. (PORTO, 2003, p.7)  

 

 
3.2 Analogias e Construção de Significados  

 

De acordo com o filósofo Dreyfus, da Universidade de Berkeley, “ser inteligente 

é ver as relações analógicas existentes entre situações novas e antigas nas quais já 

sabemos como agir”. (ABDOUNUR, 2003, p.105)  

Historicamente, os principais expoentes do pensamento analógico foram os 

gregos. A própria palavra “analogia” provém do grego “ana” (de acordo com) e “logos” 
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(relação ou proporção). O dicionário etimológico de Antônio Cunha define analogia 

como “relação de identidade entre seres” (1982, p. 42). Assim, “análogo” pode 

significar algo obtido através de uma relação.  

Conjectura-se que o termo “analogia” seja oriundo da escola pitagórica. Sob 

um ponto de vista matemático, os pitagóricos procuravam estabelecer relações de 

proporção entre conceitos. Considerando que, matematicamente, “A é proporcional a 

B” não significa “A é igual a B”, os discípulos de Pitágoras tratavam o pensamento 

analógico como um tipo de raciocínio não-dedutivo, matematicamente impreciso, 

porém de suma importância na busca de similaridades entre objetos.  

Os epicuristas, por outro lado, levavam em conta um significado de analogia 

como probabilidade, semelhança, considerando relações genéricas, aproximando-se 

dos pensadores modernos.  

Muitos outros filósofos gregos utilizaram esse conceito, dentre os quais pode-

se destacar: Thales, Platão, Aristóteles, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, 

Parmênides, Empédocles, Demócrito, Filolaus, Alcmeon e Arquitas, sendo este último 

um representante da segunda geração do pitagorismo, que contribuiu valiosamente 

para o estudo da música, como foi apresentado no capítulo 1.  

 

 
3.3 Concepções sobre o Conhecimento  

 

Da fase áurea helênica até os dias de hoje, a noção de conhecimento mudou 

diversas vezes.  A ciência, tal qual se conhece hoje, surgiu entre os séculos XVI e 

XVII, com as contribuições de Isaac Newton, Galileu Galilei, René Descartes, entre 

outros. De acordo com Aquino et. al. (1983, p.90), “o homem passava a ver a natureza 

como objeto de sua ação e de seu conhecimento. Iniciava-se a época do 

racionalismo”.  

Esta ciência emergente necessitava de bases sólidas para romper de vez com 

o pensamento medieval, essencialmente teocêntrico.  

Um dos primeiros a propor essas bases foi o britânico Francis Bacon. Ele 

pensava que o conhecimento científico poderia dar ao homem poder sobre a natureza, 

desde que fosse satisfatoriamente estruturado. Segundo Bacon, (apud MAGEE, 1999, 

p. 75): “o que é necessário para promover nosso conhecimento do mundo natural é o 

seguinte procedimento, controlado e sistemático: primeiro devemos observar os fatos, 
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registrar nossas observações e compilar um volume de dados confiáveis, quanto mais 

melhor”.  

Cabe ressaltar que toda esta estruturação do saber era necessária à época, 

para distinguir o conhecimento científico do metafísico. Ainda, segundo o mesmo 

autor,  
 
Devemos ter o cuidado de não impor nossas ideias sobre os fatos, mas deixá-
los falar por si mesmos. Quando tivermos compilado dados suficientes, eles 
começarão a falar: as regularidades e os padrões começarão a emergir, as 
conexões causais se revelarão, e começaremos a perceber as leis naturais 
em ação nas instâncias particulares. 
  

Portanto, a filosofia baconiana influencia toda uma geração de cientistas que 

viria pregar que o acúmulo de informações deveria preceder a reflexão crítica. Suas 

ideias coadunavam com o pensamento de John Locke.  

O inglês Locke, que viveu no século XVII, é considerado o fundador do 

empirismo, doutrina que prega que “tudo que aprendemos provém da nossa 

experiência direta, ou seja, os conteúdos de nossa própria consciência – imagens 

sensoriais, pensamentos, sentimentos, memórias etc.” (MAGEE, 1999, p. 103) 

Todo o conhecimento do mundo externo é adquirido através dos sentidos. 

Dessa forma, Locke era contra a noção de ideias inatas sob qualquer aspecto.  

John Locke, que teve papel fundamental no desenvolvimento da pedagogia, 

criou a metáfora da tabula rasa: “quando nascemos, nossa mente é como uma folha 

de papel em branco; todo desenvolvimento futuro depende de como seremos 

educados”. (MAGEE, 1999, p. 105)  

No século XVIII, com o movimento iluminista, surgiu também o que se pode 

denominar “conhecimento enciclopédico”.  

De acordo com Aquino et. al. (1983, p.108):  

 
O movimento intelectual do século XVIII, o Iluminismo ou Ilustração, tinha 
como temas básicos a Liberdade, o Progresso, o Homem, e encontrou sua 
máxima expressão entre os escritores franceses que propagaram tais ideias 
rapidamente entre a elite intelectual europeia.  

 

Fortemente influenciados por Bacon e Locke, alguns franceses como Voltaire, 

Rousseau e Montesquieu começaram a contestar o despotismo esclarecido, regime 

vigente na época. Estes pensadores recusavam-se a reconhecer o poder político 

como fonte de autoridade em questões intelectuais ou artísticas.  
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O filósofo e escritor Denis Diderot foi o principal divulgador dessas ideias, por 

ser o editor-chefe da Enciclopédia, obra que, com o intuito de reunir todo o 

conhecimento humano já acumulado até então, contribuía veladamente para irradiar 

as ideias dos contestadores do sistema.  

Portanto, num contexto histórico de profundas mudanças políticas e sociais, 

objetivava-se levar o maior número possível de informações a um grande número de 

cidadãos. Para a sociedade da época, “ser sábio” ou “ser inteligente” significava dispor 

de muitos dados registrados na memória. Esta corrente ganhou força no século XIX, 

com o surgimento da doutrina positivista.  

A filosofia de Auguste Comte pode ser sintetizada na célebre lei dos três 

estados: “todas as ciências e o espírito humano como um todo desenvolvem-se 

através de três fases distintas: a teológica, a metafísica e a positiva”. (apud 

GIANNOTTI, 1978, p. 5)  

Em suma: no estado teológico o número de observações dos fenômenos reduz-

se a poucos casos e, por isso, a imaginação desempenha papel de primeiro plano. O 

homem recorre a divindades sempre que necessita de explicação para os fenômenos 

que ocorrem ao seu redor.  

O estado metafísico seria uma espécie de transição para o estado positivo. As 

divindades seriam substituídas por uma espécie de “força vital”, sintetizada pela 

Natureza. Ambos os estados tendem a explicar a “natureza íntima” das coisas, sua 

origem e destino últimos, bem como a maneira pela qual são produzidas. A metafísica 

apenas coloca o abstrato no lugar do concreto e a argumentação no lugar da 

imaginação.  

O estado positivo caracteriza-se pela subordinação da imaginação e da 

argumentação à observação. A visão positiva abandona a consideração das causas 

dos fenômenos, procurando estabelecer leis através da pesquisa de situações 

observáveis.  

É necessário destacar que o século XIX foi, também, a era das Revoluções 

Industriais. A mudança no modo de produção exigia uma nova formação educacional. 

A aplicação de técnicas aliada ao novo conhecimento científico deu origem ao que se 

convencionou chamar de tecnologia.  

Até o século XX, perduravam a ideia da educação como transmissão e 

reprodução de saber e a formação técnica, voltada para o mercado de trabalho.  
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Na sociedade contemporânea, contudo, o acesso a informações, em geral, é 

extremamente simples e rápido. Enciclopédias inteiras podem ser gravadas em um 

único disco. Praticamente tudo o que se produz de conhecimento pode ser acessado 

através da Internet.  

Até mesmo as relações de trabalho mudaram. No início do século XX, o modo 

de produção fordista exigia de cada funcionário em uma linha de montagem um 

conhecimento específico sobre o trabalho que desempenhava. De acordo com 

HIRATA (1994, p.125), “desses trabalhadores se exigia um cumprimento rigoroso das 

normas operatórias, segundo um one best way, a prescrição das tarefas e a disciplina 

no seu cumprimento, a não comunicação”. 

Na década de 1980, entretanto, um novo modelo de produção, o japonês, 

entrou em vigor. Ainda segundo Hirata (1994, p.126):  

 
O trabalhador japonês, polivalente e multifuncional, não tem uma visão parcial 
e fragmentada, mas uma visão de conjunto do processo de trabalho em que 
se insere. Tal visão de conjunto é necessária para julgar, discernir, intervir, 
resolver problemas, propor soluções a problemas concretos que surgem 
cotidianamente no interior do processo de trabalho.  
 

Hoje, o panorama é bastante diferente. Máquinas e computadores dominam as 

linhas de produção. O mundo se globalizou: pessoas a todo instante entram em 

contato com novas culturas e formas de pensamento. Em vista do progresso 

tecnológico, determinados instrumentos se tornam obsoletos em curto período de 

tempo.  

Em suma, o conhecimento específico cede lugar ao conhecimento global. Há 

uma “convicção crescente, inclusive entre os empresários, de que o que importa, de 

fato, é uma formação geral sólida, a capacidade de manejar conceitos”. (SAVIANI, 

1994, p. 140) 

Diante deste quadro, a capacidade de estabelecer analogias torna-se um 

grande diferencial para quem deseja inserir-se no mercado de trabalho.  

De acordo com Davidson (1999, p.98): “Analogias (...) favorecem a 

compreensão de conceitos, não porque os expliquem detalhadamente através de 

raciocínios encadeados, mas por muitas vezes, oferecerem respostas convincentes 

que sugerem soluções imprecisas para o problema inicial”.  

Assim, o pensamento analógico não se opõe ao pensamento lógico-dedutivo, 

mas o complementa. Em certos processos metacognitivos, o raciocínio lógico-formal 
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mostra-se impotente para simular as diferentes e mais peculiares dinâmicas 

subjacentes ao aprendizado.  

 

 
3.4 Metáforas, Alegorias e o Aprendizado  

 

Assim como nas analogias, deve-se aos gregos a primazia na utilização de 

metáforas, palavra formada pelos radicais “meta”, com o sentido de alvo, objetivo 

(CUNHA, 1982, p. 516) e “phérein” que significa levar, conduzir. (CUNHA, 1982, p. 

364) 

Para Aristóteles (apud MACHADO, 2002, p. 10), “a metáfora consiste em dar a 

uma coisa o nome de outra coisa, produzindo-se como que uma transferência de 

significados, com base na analogia ou na semelhança”.  

O inglês Herbert Read (apud MACHADO, 2002, p. 11) apresenta a metáfora 

como “a expressão de uma ideia complexa não pela análise ou por formulações 

abstratas, mas por uma percepção repentina de uma relação objetiva”. Por sua vez, o 

escritor argentino Jorge Luis Borges (apud MACHADO, 2002, p. 11) tentou traduzir 

“metaforicamente” o significado da metáfora: “uma simpatia secreta entre conceitos”.  

De acordo com Machado (2002, p. 13), sempre que alguém se depara com um 

assunto novo e deseja estabelecer relações com algo já conhecido, “a metáfora 

emerge como um poderoso instrumento para a construção analógica de pontes entre 

os temas considerados”. Já a alegoria pode ser considerada como uma sequência ou 

rede de metáforas. A origem etimológica deste termo também é grega (CUNHA, 1982, 

p. 34): “allós” (outro, diverso) e “agourein” (falar).  

Metaforicamente, pode-se dizer que o uso de alegorias é um terreno bastante 

fértil para o ensino das mais diversas disciplinas. Através de outros assuntos, já 

conhecidos ou mesmo mais atrativos, podemos fazer com que o aprendiz estabeleça 

analogias, obtendo assim os resultados desejados. Assim, a história, a matemática, a 

física, a geografia, como mostram os capítulos desse trabalho, todas podem contribuir 

para o aprendizado de música. 
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3.5 O Hipertexto e as Redes de Conhecimento  
 

Durante o século XX, especialmente após a segunda guerra mundial, a 

humanidade passou por intensas transformações no campo do conhecimento.  

Em 1945, o norte-americano Vannevar Bush publicou um artigo que pode ser 

considerado o embrião da ideia de hipertexto. Segundo Bush, o conhecimento 

humano vinha crescendo de forma assustadora e tornando-se cada vez mais 

especializado. 

Entretanto, à medida que o conhecimento cresce e a especialização se 

estende, torna-se cada vez mais complexo o estudo. De acordo com ele, “o 

investigador fica perplexo quando tem que lidar com o produto da pesquisa de 

milhares de colegas - não tendo tempo para ler, muito menos para analisar e 

memorizar, tudo o que é publicado, mesmo em sua área de especialização”.  

O autor pregava também a necessidade de construir pontes entre as disciplinas 

especializadas, esforço que considerava, na época, “incipiente e artificial”.  

Esse procedimento poderia ser facilitado utilizando-se das recentes 

descobertas tecnológicas: “O registro das ideias humanas expandiu-se 

prodigiosamente e, entretanto, os meios de que nos valemos para tentar encontrar 

algo de importante nesse labirinto de ideias são os mesmos que utilizávamos quando 

havia muito menos coisa para pesquisar”. E, mais adiante: “Um registro de ideias, para 

ser útil, deve ser cuidadosamente abastecido, continuamente estendido, e, acima de 

tudo, frequentemente consultado”.  

Uma das grandes dificuldades da época era que a produção do saber era 

organizada de tal forma que cada item fosse classificado apenas sob uma única 

rubrica e a ordenação fosse puramente hierárquica. Porém, segundo Bush, a mente 

humana não funciona desta forma, mas sim através de associações. Ela pula de uma 

representação a outra ao longo de uma rede intrincada. Portanto, de acordo com o 

autor, os registros do conhecimento deveriam conter todas as referências possíveis: 

sons, imagens, textos etc.  

O termo “hipertexto” é atribuído ao filósofo norte-americano Theodore Nelson, 

que o utilizou com o sentido de “leitura/escrita não-linear em um sistema 

informatizado”. A essência do hipertexto consiste em associações de ideias, 

denominadas “links”. De acordo com Nelson, as ligações, identificadas por palavras-
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chaves destacadas estabelecem as conexões dos nós permitindo saltar de um 

conteúdo para outro, de forma não-sequencial.  

Ambos, Bush e Nelson, idealizaram sistemas de registros da informação 

próximos ao que se tem hoje, com a rede mundial de computadores. Quase todo o 

conhecimento que já foi produzido pela humanidade está disponível na Internet. Ao 

buscar um tema qualquer, o usuário tem acesso a várias definições, temas 

relacionados, imagens, sons e tudo o que é permitido pela tecnologia.  

Essa ideia do conhecimento não-linear foi desenvolvida também pelo teórico 

francês Pierre Levy, um estudioso das tecnologias da formação. Ele defendia a 

metáfora de “redes” de conhecimento como sendo a maneira pela qual o ser humano 

estrutura o seu raciocínio: “Quando ouço uma palavra, isto ativa imediatamente em 

minha mente uma rede de outras palavras, de conceitos, de modelos, mas também 

de imagens, sons, odores, lembranças, afetos”. (LEVY, 1993, p.23)  

Sob esse prisma, é impossível desvincular qualquer objeto do contexto no qual 

está inserido. Em outras palavras: um determinado conceito pode ser perfeitamente 

válido em um campo, mas pode mudar sua configuração em outro domínio do 

conhecimento.  

Um exemplo tomado por Levy: “a palavra maçã está no centro de toda uma 

rede de imagens e conceitos que, de associação em associação, pode estender-se a 

toda nossa memória”.  

Assim, pode-se pensar na fruta maçã, sua coloração, sua textura, seu aroma, 

sabor e suas propriedades nutricionais. Mas a maçã também pode assumir valores 

simbólicos, como a Maçã de Newton ou a Maçã de Eva. Mas, de acordo com o autor, 

“apenas os nós selecionados pelo contexto serão ativados com força suficiente para 

emergir em nossa consciência”. (LEVY, 1993, p.23)  

Deste modo, parece indiscutível a importância do pensamento analógico, não 

somente na transição do concreto para o abstrato, como também na transferência de 

aprendizado entre domínios distintos de conhecimento, utilizando-se diferentes 

formas de inteligência.  Alguns desses termos serão abordados a seguir. 
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3.6 A Teoria das Inteligências Múltiplas 
 

 

O termo inteligência provém do latim “intus leggere” (isto é, “ler dentro de si”) e 

é comumente atribuído ao orador romano Marco Túlio Cícero (106-43 a.C.). Seu 

sentido original era o de “entender”. Segundo Pauli (2005), inteligência seria a 

faculdade de pensar, de apreender o objeto em uma operação mental.  

Até o início do século XX, este conceito de inteligência não foi questionado. Ao 

contrário, a questão mais relevante que se colocava nesta época era como mensurar 

o grau de inteligência de um indivíduo.  

O psicólogo francês Albert Binet e seu compatriota Pierre Simon, procuraram 

responder a esta indagação, criando para isto um instrumento que serviria para 

identificar se uma criança teria alguma espécie de retardo mental, que poderia ser 

decisivo para seu sucesso ou fracasso no ensino escolar formal.  

Com base em uma sequência de tarefas, eles produziram o conceito da Idade 

Mental de um indivíduo (criança) como sendo a idade em que a maioria das crianças 

poderia resolver a tarefa mais complexa que o indivíduo sendo avaliado era capaz de 

resolver. Assim, se um menino ou menina pudessem chegar a resolver somente até 

as tarefas que se esperaria que um sujeito de 10 anos de idade pudesse resolver, a 

Idade Mental desse menino ou menina seria de 10 anos, independentemente da idade 

real da criança (chamada de Idade Cronológica) situar-se acima ou abaixo desse 

valor. A razão percentual entre a idade mental e a idade cronológica era definida como 

Quociente de Inteligência, ou Q.I.  

Durante décadas, o Q.I. foi considerado como sendo a perfeita medida da 

inteligência humana, abrangendo a totalidade do potencial intelectual de um indivíduo. 

De fato, diversos estudos apontaram para uma clara relação entre o nível de Q.I. e o 

sucesso acadêmico e profissional. O motivo desta relação, porém, não estaria em uma 

possível superioridade de pessoas com alto Q.I. Os testes em questão eram medidas 

relativamente confiáveis do potencial linguístico ou lógico-matemático de um 

indivíduo.  

O alto nível de especialização do trabalho no final do século XX, contudo, criou 

a necessidade de buscar novas aptidões que não fossem de cunho estritamente lógico 

ou linguístico. E foi exatamente neste contexto que surgiu a Teoria das Inteligências 

Múltiplas. 
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GARDNER, Howard 
 
Gardner6 (1994) fundamenta a teoria das inteligências múltiplas, que veio à 

público na década de 1980, desafiando a visão clássica da inteligência que afirmava 

que esta era hereditária e que podia ser medida simplesmente pelo Q.I. (quoeficiente 

de inteligência) do indivíduo. Trabalhando este conceito durante muitos anos, Gardner 

chegou à conclusão de que existem outros tipos de inteligências e afirma que as 

mesmas podem ser aprendidas.  

Para Gardner, o indivíduo dispõe de graus variados de cada uma das 
inteligências identificadas por ele como: Verbal; Musical; Lógico/Matemática; 
Visual/Espacial; Corporal/Cinestésica; Interpessoal; Intrapessoal; Naturalista; 
Existencialista. Afirma que todo ser humano possui esses tipos de inteligência que 

se inter-relacionam, porém o que difere são suas manifestações. Considera que 

algumas pessoas possuem mais inteligência lógico/matemática e musical e menos 

corporal/cinestésica e existencialista, por exemplo. Esses aspectos irão depender de 

características ambientais e genéticas. 

Também observou, que a maneira como essas inteligências se combinam e se 

organizam, varia de um ser humano para outro, e que apesar de serem independentes 

entre si, raramente uma delas funciona de forma isolada. Para ele “[...] estas 

inteligências trabalham em harmonia, então sua autonomia pode ser invisível” 

(GARDNER 1994, p. 7). Gardner afirma que qualquer tipo de inteligência pode ser 

desenvolvida desde que estimulada adequadamente. 

Gardner, ao agrupar as capacidades em oito categorias ou “inteligências” 

abrangentes, segundo Antunes (2001) o fez apenas para efeito didático, pois usamos 

ao mesmo tempo diversas inteligências que, como sistema e potencial biopsicológico, 

trabalham juntas, interagem umas com as outras e se manifestam em nossa ação 

sobre o ambiente e em nossas relações. Gardner também apresenta a localização 

cortical das inteligências responsáveis em algumas áreas do cérebro.  

 

 

 

6 Howard Gardner (1943-), nascido em Scranton, Pennsylvania, é um psicólogo cognitivo e educacional norte-
americano, ligado à Universidade de Harvard e conhecido em especial pela sua teoria das inteligências múltiplas. 
Gardner defende que todos temos tendências individuais (áreas de que gostamos e em que somos competentes) e 
que estas tendências podem ser englobadas em uma das inteligências listadas acima. 
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Inteligência Lógica Linguística ou Verbal  
 Manifesta o uso da linguagem (seja escrita, falada ou através de outro meio), 

é a capacidade de seguir regras gramaticais, é a habilidade de aprender idiomas, usar 

a linguagem para transmitir informações, estimular, convencer ou agradar. Também 

com a facilidade de outras linguísticas como: a poesia, o raciocínio abstrato, as 

metáforas e o pensamento simbólico. Há nesta inteligência uma extrema sensibilidade 

à estrutura, som, significado, funções e beleza da palavra na linguagem.  

 Inteligência bem desenvolvida presente nos oradores, políticos, poetas, 

dramaturgos, jornalistas, advogados, comediantes, escritores e outros que fazem da 

palavra e das sentenças verdadeiras peças com as quais constroem a clareza no que 

dizem ou escrevem. A localização responsável no cérebro é a área de Wernicke, área 

de Broca, região têmporo-paríeto-ocipital (hemisfério esquerdo).  

 

Inteligência Lógica/Matemática  
 Capacidade de discernir padrões lógicos ou numéricos e a sensibilidade de 

trabalhar com longas cadeias de raciocínio e formas geométricas. É o que chamamos 

de raciocínio científico, indutivo e dedutivo. Elabora perguntas que ninguém fez 

conceber problemas e levá-los adiante.  

 Juntamente com a linguagem, é a principal base para os testes de Q.I. Possui 

uma natureza não verbal, de modo que a solução de um problema pode ser dada 

antes de ser articulado. Inteligência bem desenvolvida presente nos cientistas, 

engenheiros, projetistas, matemáticos, programadores de computador, contabilistas, 

banqueiros, economistas, advogados, e etc. A localização responsável no cérebro é 

região têmporo-paríeto-ocipita.  

 
 Inteligência Visual/Espacial  
 É quando tem a capacidade mental de formar imagens e operá-las. A imagem 

pode ser visual ou tátil. A imagem tátil é construída geralmente por um cego ao tatear 

objetos. Também a percepção com relativa exatidão do mundo no plano viso espacial 

e realizar transformações. Responsável pela compreensão do espaço e à orientação 

integral dos limites físicos do espaço e, provavelmente, do tempo.  

 Uma pessoa com lesão nessa área desse hemisfério vai impedir que ela 

consiga interpretar os ponteiros de um relógio, encontrar sua posição em um mapa ou 

então orientar-se dentro de espaço fechado. Inteligência bem desenvolvida presente 
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nos arquitetos, motoristas de táxi, marinheiros, decoradores, cirurgiões plásticos, 

artistas gráficos, artes visuais, escultores, criadores de mapas (mais presentes em 

navegantes e engenheiros). Área responsável no cérebro é região têmporo-paríeto-

ocipital.  

 

Inteligência Musical ou Sonora  
 Associa-se à capacidade de perceber, discriminar, transformar e expressar 

formas musicais ou dos sons de um modo geral. Inclui sensibilidade ao ritmo, tom ou 

melodia, e timbre de uma peça musical. Marcantes exemplos desta inteligência são 

gênios como Mozart, Schubert, Chopin e outros.  

Com uma lesão nesse hemisfério, o lesionado não consegue perceber 

combinações rítmicas ou até mesmo entonações de voz. Inteligência bem 

desenvolvida presente nos músicos, compositores, violinistas, maestros entre outros. 

A área responsável no cérebro é Lobo temporal (hemisfério direito).  

 
 Inteligência Corporal/ Cinestésica 
 Está relacionado ao conhecimento do corpo e ao movimento físico, traduzindo-

se na capacidade de expressar ideias e sentimentos, facilidade no uso das mãos para 

produzir ou transformar coisas. A prática de esporte e a dança são linguagens 

corporais com habilidades que expressam emoções.  

 

 Os hemisférios representam a soma de pontos sensitivos do corpo como, por 

exemplo, as mãos, os pés, criando e dando movimentos harmônicos. Inteligência bem 

desenvolvida presente nos artistas, atores, escultores, mecânicos, mímicos entre 

outros (mais presente nos atletas ou dançarinos). A área responsável no cérebro é 

giro pós-central, córtex pré-motor.  

 
Inteligência Intrapessoal  
 É a capacidade de conhecer a própria identidade, o seu interior, com 

autorreflexão sensivelmente as realidades espirituais, intuição avançada com 

conhecimento intensificando as respostas. Está ligada também à autoestima e à 

compreensão plena do “eu”, assim como à capacidade de discernir e discriminar as 

próprias emoções.  
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 Danos em algumas áreas poderá causar irritabilidade ou euforia. Em regiões 

mais altas causará indiferença, desatenção, lentidão, apatia e depressão. Inteligência 

bem desenvolvida presente nos filósofos, conselheiros espirituais, teólogos, 

psicólogos e pesquisadores. A área responsável no cérebro é o lobo frontal.  

 

 Inteligência Interpessoal  
 É a capacidade de comunicação verbal e não – verbal e a percepção de 

reconhecer as intenções e emoções do outro. Habilidade em trabalhar em grupo, 

tendo como forma mais avançada de ler a pessoa, mesmo que ela tente esconder 

seus desejos, intenções, medos e crenças, distinguindo o temperamento, humor e 

motivações. Associa-se à empatia, à relação com o outro e sua plena descoberta.  

 Uma lesão nessa área pode provocar grandes mudanças na personalidade, 

ela não será mais a mesma. Inteligência bem desenvolvida presente nos terapeutas, 

psicoterapeutas, líderes religiosos, professores, políticos entre outros. (Capacidade 

de compreensão dos sentimentos do outro), A área responsável no cérebro é lobo 

frontal.  

 

 Inteligência Naturalista  
 É a capacidade de reconhecer e classificar as numerosas espécies – a flora e 

a fauna – do meio ambiente do indivíduo. É a atração pelo mundo natural, a 

sensibilidade aos fenômenos naturais. Exemplos típicos desta inteligência são os 

biólogos, botânicos e os ecologistas (referente à relação da pessoa com a natureza).  

 
 Inteligência Espiritual ou Existencialista 
 É a capacidade com que abordamos a solucionarmos problemas de sentido e 

valor. A Inteligência Espiritual (QS) é a capacidade interna, inata do cérebro e da 

psique humana, extraindo seus recursos mais profundos do âmago do próprio 

universo. É um instrumento desenvolvido ao longo de milhões de anos que habita o 

cérebro a descobrir e usar sentido na solução de problemas. 
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3.6.1 A Inteligência Musical e as considerações de Gardner 
 

Segundo Gardner, esta é a inteligência que mais se desenvolve precocemente 

no indivíduo e por isso deve ser estimulada em todos os níveis escolares nas 

disciplinas curriculares. Associa-se à capacidade de perceber, discriminar, 

transformar e expressar formas musicais ou dos sons de um modo geral. Inclui 

sensibilidade ao ritmo, tom ou melodia, e timbre de uma peça musical. Marcantes 

exemplos desta inteligência são gênios como Mozart, Schubert, Chopin e outros.  

Gardner (1998) afirma que de todos os talentos com que os indivíduos podem 

ser dotados, nenhum surge mais cedo do que o talento musical. E que, embora a 

inteligência musical possa não ser tão óbvia para o intelecto, como a inteligência 

matemática/lógica e/ou linguística, neurologicamente, sua habilidade atua 

independentemente de outras inteligências. 

Afirma ainda que a Inteligência Musical possui trajetória de desenvolvimento e 

representação neurológica próprias, o que justifica a existência de uma variedade de 

representações neurais da capacidade musical em seres humanos e esta variedade 

pode auxiliar no desenvolvimento de outras habilidades. 

Para Gardner, os estímulos e o ambiente social são importantes no 

desenvolvimento de determinadas inteligências. Se uma pessoa, por exemplo, nasce 

com uma expressiva competência para a inteligência musical, porém as condições 

ambientais (escola, família, região onde mora) não oferecem estímulos para o 

desenvolvimento das capacidades musicais, dificilmente este indivíduo será um 

músico. 

Ao relacionar as competências musical e a matemática o autor destaca sua 

presença na época medieval, seu retorno no século XX e diz que para a sabedoria 

popular, essas áreas encontram-se intimamente ligadas. 

 
Na época medieval, o estudo cuidadoso da música partilhou muitas 
características com a prática da matemática, tais como um interesse em 
proporções, padrões recorrentes e outras séries detectáveis. ... Novamente 
no século XX _ primeiramente na esteira da música dodecafônica, e mais 
recentemente, devido ao amplamente difundido uso de computadores _ o 
relacionamento entre as competências musical e matemática foi amplamente 
ponderado. A meu ver, há elementos claramente musicais, quando não de 
“alta matemática” na música: estes não deveriam ser minimizados. Para 
apreciar a função dos ritmos no trabalho musical o indivíduo deve ter alguma 
competência numérica básica. [...] Meu palpite é que estas analogias 
provavelmente podem ser encontradas entre duas quaisquer inteligências e 
que, de fato, um dos grandes prazeres em qualquer área intelectual se deve 
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a uma exploração do seu relacionamento com outras esferas da inteligência. 
(GARDNER, 1998, p. 98). 

 

Ao fazer considerações sobre elementos da música, Gardner, considera o ritmo 

tom e o timbre como principais elementos da inteligência musical (ou componentes da 

inteligência musical). Ele relaciona o tom e o ritmo com culturas musicais distintas: 

 
Há relativamente poucas contendas quanto aos principais elementos 
constituintes da música, embora os especialistas difiram sobre a definição 
precisa de cada aspecto. Os mais centrais são ao tom (ou melodia) e ao ritmo: 
sons emitidos em determinadas frequências conforme um sistema prescrito. 
O tom é mais central em algumas determinadas culturas – por exemplo, as 
sociedades orientais que fazem uso de pequenos intervalos de quarto de tom, 
enquanto o ritmo é correlativamente enfatizado na África do Sul onde as 
proporções rítmicas podem atingir uma complexidade métrica vertiginosa (...) 
O próximo em importância logo após o tom e o ritmo, é o timbre – as 
qualidades características de um som. (GARDNER, 1994, p. 82) 

 

Por ele sabemos que o lado direito do nosso cérebro é o responsável por nossa 

capacidade de apreciação musical e que qualquer dano causado a este hemisfério, 

pode acarretar em sérios danos à nossa inteligência musical. 

Nas pesquisas existentes em relação à habilidade musical e suas relações com 

outras habilidades, presume-se que, pessoas de tipos e culturas diferentes, todas são 

capazes, desde que tenham a capacidade auditiva, de reconhecer sons, agrupá-los, 

e reproduzi-los. (GARDNER,1998) 

Contrapondo à inteligência linguística, que se desenvolve em alto grau em 

diferentes culturas, sem instrução formal, uma inteligência musical de alto nível pode 

exigir uma exposição mais intensiva, um treinamento adequado. 

Como nos mostra a história da música que Beethoven escreveu sua Nona 

Sinfonia já completamente surdo, assim em Gardner (1994), a Neuropsicologia mostra 

que as áreas cerebrais dedicadas ao processamento da música são distintas daquelas 

destinadas ao processamento da linguagem, por isso que, muitas vezes, embora 

percam a capacidade de ouvir ou falar ainda conseguem reproduzir sons, compor 

músicas e reconhecer timbres. 

Diante das teorias relativas à aquisição do conhecimento e à aprendizagem, 

verifica-se que, na prática, nem sempre estes pensamentos são considerados para 

que os aprendizes tenham sucesso na resolução de situações-problema.  

Em primeiro lugar, o currículo é normalmente planejado para ser uma 

sequência rígida de assuntos. A ideia implícita nesse planejamento é a do 
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conhecimento linear: cada assunto só pode ser abordado quando o tópico anterior for 

totalmente esgotado em todas as suas aplicações e implicações.  

Um exemplo em música é o estudo tradicional de piano que, ao invés de 

estimular a criatividade, o improviso, o tocar em grupo, tolhe o desenvolvimento do 

aluno, com seu rígido e imutável programa, como na metáfora dos tijolos, cada “nível” 

só poderia ser iniciado quando a sua base, isto é, o “nível” anterior estivesse 

inteiramente construído.  

Contudo, de acordo com os pensadores mencionados, o aprendizado não se 

processa dessa forma; cada novo assunto estudado desencadeia uma série de 

relações analógicas, que num processo contínuo de equilibração, consolidam o que 

se pode chamar de conhecimento.  

A alegoria mais próxima a essa corrente de pensamento seria a das redes, em 

que cada assunto está entrelaçado a diversos outros, que por sua vez se interligam a 

terceiros, numa rede multidirecional e não linear.  

Esta nova concepção é adequada ao que é esperado do homem 

contemporâneo: a prioridade não é mais o acúmulo de conhecimentos, e sim a 

capacidade de estabelecer relações lógicas e interconexões entre objetos distintos.  

Entretanto, a práxis do ensino de música no espaço escolar ignora as múltiplas 

inteligências e habilidades de seus aprendizes e os currículos nem sempre observam 

o desenvolvimento cognitivo dos alunos. Muitas vezes, estes não conseguem 

apreender determinados conteúdos pelo simples fato de não terem desenvolvido 

ainda as estruturas mentais necessárias para que ocorra o conhecimento.  

É necessário, que as novas práticas pedagógicas musicais abarquem essas 

três condições: priorizem o conhecimento multidirecional e o estabelecimento de 

analogias; abranjam, ao máximo, as diversas inteligências conhecidas; e estejam 

adequadas ao desenvolvimento das estruturas mentais referentes a cada faixa etária.  

 

 
3.7 O Poder da Música 

 

Como um poderoso instrumento de comunicação e expressão, como um dos 

maiores tesouros da civilização, a música está presente na história da humanidade, 

exercendo forte influência sobre as culturas e provocando mudanças importantes no 

rumo de sua história. 
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O homem primitivo dispõe apenas de poucas palavras. Quase somente o que 
ele vê é que tem nome. Para exprimir os sentimentos, serve-se de sons e cria 
a música que o ajuda a exteriorizar o júbilo, a tristeza, o amor, os instintos 
belicosos, a crença nos poderes supremos e a vontade de dançar. Para ele 
é parte da vida, desde o acalanto até a elegia fúnebre, desde a dança ritual 
até a cura dos doentes pela melodia e pelo ritmo. (PAHLEN, 1995, p. 14) 
  

 

Pitágoras (séc. V a.C.), em uma de suas ideias, formulou a hipótese de a 

música ser responsável pela manutenção da ordem no universo, regendo a harmonia 

entre os astros e os homens, refletindo os números do macrocosmo. Bréscia (2003) 

afirma que “Pitágoras demonstrou que a sequência correta de sons, se tocada 

musicalmente num instrumento, pode mudar padrões de comportamento e acelerar o 

processo de cura”. (BRÉSCIA, p. 31, 2003) 

Para os chineses, a preocupação estava nas vibrações musicais positivas ou 

negativas dos sons e seus efeitos e influências na moral da sociedade e no cosmo. 

Hermann Hesse, em “O jogo das contas de vidro”, diz ter encontrado uma teoria a 

respeito da relação entre a música e o Estado numa antiga fonte chinesa: “Por isso, a 

música de uma época harmoniosa é calma e jovial, e o governo equilibrado. A música 

de uma época inquieta é excitada e colérica, e seu governo é mau. A música de uma 

nação em decadência é sentimental e triste, e seu governo corre perigo”. (HESSE, 

1972, p. 30) 

Schafer reforça esta tese quando escreve: “[...] que a música é um indicador da 

época, revelando, para os que sabem como ler suas mensagens sintomáticas, um 

modo de reordenar acontecimentos sociais e mesmo políticos”. (SCHAFER, 2011, p. 

23) 

Algumas teorias falam do poder construtivo ou destrutivo dos sons, exercido 

sobre tudo o que é formado por átomos, como na taça de cristal que se estilhaça ao 

som intenso e agudo de uma nota, ou ainda no relato do livro de Josué, cap. 6, vers. 

16 e 20, da Bíblia Sagrada, segundo o qual a muralha da cidade de Jericó caiu ao 

som dos gritos dos Israelitas e dos sons das cornetas dos sacerdotes:  

 
Na sétima volta, quando os sacerdotes acabaram de tocar as cornetas, Josué 
disse ao povo: - Gritem agora! O Senhor Deus está entregando Jericó a 
vocês! [...] Então os sacerdotes tocaram as cornetas. Logo que o povo ouviu 
este som, gritou com toda a força e a muralha caiu”. 
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Outra narrativa bíblica nos mostra o primeiro relato de aplicação terapêutica da 

música, registrada no 1º livro de Samuel, cap. 6, vers. 23, afirma que Davi tocava sua 

harpa para afastar o espírito mal que se apoderava de Saul, que então se acalmava 

e melhorava.  

Para os gregos a educação musical estava intimamente ligada ao princípio 

formador do ethos de uma sociedade. Ethos significa valores, ética, hábitos e 

harmonia. São os traços característicos de um povo, seus costumes sociais e 

culturais. Logo, a música faz parte da formação da identidade de um povo, tão 

importante e universal quanto o próprio idioma. Segundo Nasser (1997), a Música 

para os gregos era um componente responsável por “direcionar a conduta moral, 

social e política de cada indivíduo”.  

Beyer (1993) faz um breve histórico da Educação Musical, que tem como raiz 

registros egípcios datados de 2500 a.C.; o ensino da música instrumental, canto e 

dança para meninos chineses de 1959 a 256 a.C.; assim como relatos nos quais as 

mulheres estudavam instrumentos musicais durante o período de 713 a 762.  

Os gregos tinham grande preocupação em garantir a Educação Musical para 

crianças e jovens, como parte imprescindível da formação do cidadão. No Império 

Romano, sob influência da cultura helenística, a música foi valorizada a ponto de 

ocupar um lugar como ciência entre as “artes liberales”. No século VI a.C., Pitágoras 

considerava a música juntamente com a dieta os dois principais meios de limpar a 

alma e o corpo, mantendo a harmonia e a saúde de todo o organismo. Percebemos, 

então, que o valor da música, como parte integrante da formação geral do homem, 

tem sido discutido desde os tempos da Grécia Antiga, quando a preocupação básica 

da educação era o desenvolvimento do homem ideal, física e mentalmente 

equilibrado. 

Podemos afirmar, então, que música é um fenômeno universal, uma linguagem 

que todos entendem, é um traço de união entre os povos. A música gera 

conhecimento e tem especial significado porque opera com força total na percepção 

e na cognição humana. A Educação Musical tem a função de acionar e desenvolver 

tanto a capacidade do indivíduo para compreender as relações que possibilitam a 

expressão, quanto os mecanismos cognitivos presentes no processo de organização 

sonora. 

Outros autores, como Barenboim e Said (2003), enfatizaram o potencial 

transformador da música e o seu papel educativo. 
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O estudo da música é uma das melhores formas de conhecer a natureza 

humana. É por isso que é entristecedor ver que, hoje em dia, a educação musical 

praticamente inexiste nas escolas. Educar significa preparar as crianças para a vida 

adulta; ensiná-las a se comportar e a escolher o tipo de gente que desejam ser. O 

resto é informação e se pode aprender de um jeito muito simples. Para tocar bem 

música, você precisa estabelecer um equilíbrio entre cabeça, coração e estômago. E, 

se um dos três não está presente ou está presente demais, você não pode usá-lo. 

Existe alguma coisa melhor que a música para mostrar a uma criança como é ser 

humano? (BARENBOIM; SAID, 2003, pp. 40-41). 

Do ponto de vista da psicologia, a música é um recurso que faculta a expressão 

do “eu” mediante simbolismos aparentemente inocentes como: duração, altura, 

intensidade, timbre, densidade, notas, pausas, escalas, sistemas, categorias, funções, 

relações. A música, arte dos sons, é o único campo da civilização em que se manteve 

a onipotência dos pensamentos.  

Sendo assim, nos atentamos à dimensão e ao alcance dessa linguagem no 

processo de desenvolvimento, individuação, socialização, cognição, criatividade e 

consciência de cidadania do educando. Levamos em conta, ainda, que a música 

atende a diferentes aspectos do desenvolvimento humano, tais como o físico, mental, 

social, emocional e espiritual, e se presta ao papel de agente facilitador e integrador 

do processo educacional, ratificando sua importância nas escolas em virtude de sua 

ação multiplicadora. 

Diante dessas considerações, o educando acaba por se deixar permear por 

uma ferramenta que lhe propicia o exercício da espontaneidade, da criatividade, do 

desenvolvimento e da formação dos vínculos sociais.  

 

 

3.8 Música e Neurociência 
 
Na última década, houve uma grande expansão nos conhecimentos das bases 

neurobiológicas do processamento da música devido, em parte, às novas tecnologias 

de neuroimagem. Tais técnicas permitem revelar, em tempo real, como o cérebro 

processa, dá sentido e emoção à impalpabilidade de sons organizados e silêncios 

articulados. 
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 O processamento musical envolve uma ampla gama de áreas cerebrais 

relacionadas à percepção de alturas, timbres, ritmos, à decodificação métrica, 

melódico-harmônica, à gestualidade implícita e à modulação do sistema de prazer e 

recompensa que acompanham nossas reações psíquicas e corporais à música. De 

que maneira o cérebro sincroniza durações, agrupa e cria distinções entre sons e 

timbres, reconhece consonância e dissonâncias, programa movimentos precisos na 

execução instrumental e leitura, armazena e evoca melodias familiares e ritmos? 

Como tais processos modulares integram percepções múltiplas em uma experiência 

singular, essencialmente emocional que seduz e direciona ao mesmo tempo nossos 

sentidos, nosso corpo e cognição. Entender o cérebro musical pode elucidar aspectos 

fundamentais da mente humana, da emergência da consciência a partir da emoção, 

da percepção implícita à consciência autorreflexiva.  

Existe uma especialização hemisférica para a música no sentido do predomínio 

do lado direito para a discriminação da direção das alturas (contorno melódico), do 

conteúdo emocional da música e dos timbres (nas áreas temporais e frontais) 

enquanto o ritmo e duração e a métrica, a discriminação da tonalidade se dão 

predominantemente, no lado esquerdo do cérebro. O hemisfério cerebral esquerdo 

também analisa os parâmetros de ritmo e altura interagindo diretamente com as áreas 

da linguagem, que identificam a sintaxe musical. 

A neurociência usa o termo “funções musicais” para designar “um conjunto de 

atividades cognitivas e motoras envolvidas no processamento da música. ” 

(BALLONE, 2010).  Ainda conforme Ballone (2010), o estudo da música favorece 

conexões entre neurônios relacionados aos processos de memorização, atenção, 

raciocínio lógico, o cultivo da disciplina no estudo, uma virtude que deveria ser 

desenvolvida por todos nós, indivíduos integrantes de uma cultura social que não 

valoriza a contemplação, a paciência e a perseverança. 

Atualmente algumas pesquisas têm revelado interações entre reações 

humanas e estímulo musical, procurando compreender, cada vez mais, o 

comportamento musical neurológico e as reações mentais das pessoas à música e ao 

som, utilizando-se para isso, de exames de imagens funcionais cerebrais obtidas de 

aparelhos de ressonância magnética e tomografia por emissão de pósitrons. 

Para (Barbizet e Duizabo, 1985), como atividade neuropsicológica, a música 

requerer múltiplas funções cerebrais, tais como a função auditiva para escutar e 

apreciar a harmonia, ritmo, timbre, a função visual, para ler uma partitura, a função 
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motora para execução instrumental e, as funções cognitivas e emocionais para a 

interpretação e representação musical interior. 

Além de processada no cérebro, a música também afeta seu funcionamento. 

As alterações fisiológicas com a exposição à música são múltiplas e vão desde a 

modulação neurovegetativa dos padrões de variabilidade dos ritmos endógenos da 

frequência cardíaca, dos ritmos respiratórios, dos ritmos elétricos cerebrais, dos ciclos 

circadianos de sono-vigília, até a produção de vários neurotransmissores ligados à 

recompensa e ao prazer e ao sistema de neuromodulação da dor.  

Treinamento musical e exposição prolongada à música considerada prazerosa 

aumentam a produção de neurotrofinas produzidas em nosso cérebro em situações 

de desafio, podendo determinar não só aumento da sobrevivência de neurônios, como 

mudanças de padrões de conectividade na chamada plasticidade cerebral. 
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CAPÍTULO 4 - OBSTÁCULOS DA DIFUSÃO DA EDUCAÇÃO MUSICAL 
NO ESPAÇO ESCOLAR  
 
    

A reflexão que aqui se faz sobre a música não se limita à sua inclusão como 

disciplina curricular fundamentada em teorias, princípios e leis que garantem sua 

identidade em gênero, estilo e forma somente, mas, sobre um pensar, um sentir e um 

fazer musical contextualizado, social, cultural e ideológico, que envolva ação, 

pensamento, emoção, comunicação, expressão, socialização e que funcione como 

interdisciplinaridade escolar, que amplie as percepções do educando para um mundo 

em constante mudanças, onde a escola já não é o espaço de domínio dos saberes, 

mas é o espaço que ensina a organizar ideias, produzindo conhecimento e criando 

soluções. 

Na busca por respostas à nossa inquietação e objeto de nossa pesquisa, 

deparamo-nos com uma vasta literatura em que os conteúdos apresentados fizeram 

emergir em forma de questões a problemática concernente aos obstáculos da 

educação musical no espaço escolar. 

 
Nas últimas décadas tem-se presenciado a profunda modificação no 
pensamento, na vida, no gosto dos jovens. Com o advento de novos 
paradigmas perceptivos, novas relações tempo e espaço, múltiplos 
interesses, poderes, modos tecnológicos de comunicação, verificam-se as 
transformações mais variadas que se processam simultaneamente, trazendo 
outras relações entre os jovens, as máquinas e os sons. O ritmo de pulsação 
excitante e envolvente da música é um dos elementos formadores de vários 
grupos que se distinguem pelas roupas que vestem, pelo comportamento que 
os identificam e pelos estilos musicais de sua preferência: rock, tecno, dance, 
reggae, pagode, rap, entre tantos outros. (BRASIL, 1998, p.78) 

 

E como a escola lida com essas pessoas, seus alunos? É necessário procurar 
e repensar caminhos que nos ajudem a desenvolver uma educação musical 
que considere o mundo contemporâneo em suas características e 
possibilidades culturais. Uma educação musical que parta do conhecimento 
e das experiências que o jovem traz de seu cotidiano, de seu meio 
sociocultural e que saiba contribuir para a humanização de seus alunos. 
(BRASIL, 1998, p. 79)  
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4.1 Os Pilares da Educação 
 
DELORS, Jacques 

 
Em seu livro Educação: um tesouro a descobrir (2012), Delors nos traz uma 

significativa contribuição, por se tratar de um relatório para a UNESCO da Comissão 

Internacional sobre Educação para o Século XXI.  

Delors considera que os homens e as mulheres do século XXI terão 

necessidade de quatro “aprendizagens” essenciais para sua realização pessoal e 

coletiva durante toda a sua vida. Dessa forma, ao expor sua crença na educação para 

o desenvolvimento da sociedade, ele assim se expressa, “a educação surge como um 

trunfo indispensável à humanidade na construção dos ideais de paz, de liberdade e 

de justiça social”. (DELORS, 2012, p.11) 

Num primeiro momento deste capítulo, procuraremos destacar os fundamentos 

da educação e traçar paralelos com princípios básicos de educação musical. Para isso 

utilizaremos o capítulo 4 “Os Quatro Pilares da Educação”, que sugere quatro 

aprendizagens, sobre as quais deve estar apoiada a educação neste século.  

Ao lermos a página 73 do relatório de Delors, percebemos que ele sintetiza no 

terceiro parágrafo sua crença sobre a educação necessária ao século XXI: 

 
Para poder dar resposta ao conjunto de suas missões, a educação deve 
organizar-se em torno de quatro aprendizagens fundamentais que, ao longo 
de toda a vida, serão de algum modo para cada indivíduo, os pilares do 
conhecimento: aprender a conhecer, isto é adquirir os instrumentos da 
compreensão; aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; 
aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas 
as atividades humanas; finalmente aprender a ser, via essencial que integra 
as três precedentes. É claro que estas quatro vias do saber constituem 
apenas uma, dado que existem entre elas múltiplos pontos de contato, de 
relacionamento e de permuta. 

 

Aprender a conhecer  
 

            É adquirir os instrumentos da compreensão. É ter o prazer de 

compreender, de conhecer e de descobrir. Tem como objetivo o domínio dos próprios 

instrumentos do conhecimento, podendo estes ser considerados, simultaneamente, 

como um meio e como uma finalidade da vida humana. Aprender a conhecer supõe, 

antes de tudo, aprender a aprender, exercitando a atenção, a memória e o 
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pensamento; pois o processo de aprendizagem do conhecimento nunca está 

acabado, e pode enriquecer-se com qualquer experiência. 

 
O aumento dos saberes, que permite compreender melhor o ambiente sob os 
seus diversos aspectos, favorece o despertar da curiosidade intelectual, 
estimula o sentido crítico e permite compreender o real, mediante a aquisição 
da autonomia na capacidade de discernir. (DELORS, 2012, p. 74) 

 
Aprender a fazer 
 

Associada ao “aprender a conhecer”, essa aprendizagem está mais ligada ao 

trabalho, à formação profissional. Então se questiona: “[…] como ensinar o aluno a 

pôr em prática os seus conhecimentos e, também, como adaptar a educação ao 

trabalho futuro quando não se pode prever qual será a sua evolução? ”. (DELORS, 

2012, p. 76) 

A rápida evolução das profissões pede que o indivíduo vá além da sua 

formação para ingressar no mercado de trabalho. Exige que esteja apto a enfrentar 

novas situações de emprego e a trabalhar em equipe, desenvolvendo espírito 

cooperativo e de humildade na reelaboração conceitual e nas trocas, valores 

necessários ao trabalho coletivo. Exige, ainda, que tenha iniciativa e intuição, um 

gosto pelo risco, saber comunicar-se, resolver conflitos e ser flexível.  

 
Aprender a conviver 
 

É participar e cooperar com os outros em todas as atividades humanas; o 

aprender a viver juntos ou aprender a conviver é um dos maiores desafios da 

educação. A educação tem por missão, por um lado, transmitir conhecimentos sobre 

a diversidade da espécie humana e, por outro lado, levar as pessoas a tomar 

consciência das semelhanças e da interdependência entre todos os seres humanos 

do planeta. Em um mundo globalizado, este é o aprendizado que valoriza quem 

aprende a viver com os outros, a compreendê-los, a desenvolver a percepção de 

interdependência, a administrar conflitos, a participar de projetos comuns, a ter prazer 

no esforço comum. “Quando se trabalha em conjunto sobre projetos motivadores e 

fora do habitual, as diferenças e até os conflitos interindividuais tendem a reduzir-se, 

chegando a desaparecer em alguns casos”. (DELORS, 2012, p. 80) 
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Aprender a ser  
 
É a via essencial que integra as demais aprendizagens. O aprender a ser tem 

como princípio fundamental que a educação deve contribuir para o desenvolvimento 

total da pessoa. Portanto, aprender a ser é desenvolver sensibilidade, sentido ético e 

estético, responsabilidade pessoal, pensamento autônomo e crítico, imaginação, 

criatividade, iniciativa e crescimento integral da pessoa em relação à inteligência. A 

aprendizagem precisa ser integral, não negligenciando nenhuma das potencialidades 

de cada indivíduo. “A educação deve contribuir para o desenvolvimento total da 

pessoa – espírito e corpo, inteligência, sensibilidade, sentido estético, 

responsabilidade social, espiritualidade. ”. (DELORS, 2012, p. 81) 
 

“Mais do que nunca a educação parece ter, como papel essencial, conferir a 
todos os seres humanos a liberdade de pensamento, o discernimento, os 
sentimentos e a imaginação de que necessitam para desenvolver os seus 
talentos e permanecerem, tanto quanto possível, donos do seu próprio 
destino”. (DELORS, 2012, p. 81) 

 

Em nossas pesquisas, na busca de referências que abordassem as 

perspectivas da educação para o século XXI, encontramos Edgar Morin, em “Os sete 

saberes necessários à educação do futuro” e Paulo Freire, em “Pedagogia da 

Autonomia”, que entre divergências e convergências, também se debruçaram sobre o 

tema, refletindo e produzindo conhecimentos ou saberes necessários à superação dos 

obstáculos educacionais do presente. Não pretendemos aqui discutir, nem comparar 

suas concepções e teorias, apenas referendá-las para futuros estudos, a quem 

interessar possa. 

Nesta breve exposição dos pilares da educação, embasada no relatório de 

Delors (2012), depreendemos que a concepção de conhecimento e as habilidades 

desejadas para um cidadão do século XXI são bem diferentes daquelas que eram 

valorizadas no passado. Um dos principais desafios é o de repensar os modelos de 

educação vigentes, de modo a prepará-los para os desafios e demandas desde novo 

panorama. 
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4.2 O Modelo Tradicional da Educação 
 

Pela observação e pelo convívio, ao longo da carreira de professor, podemos 

constatar que profissionais da educação, ainda hoje, preferem seguir o modelo 

tradicional de ensino-aprendizagem. Segundo Carraher (2012, p. 20): 

 
O modelo tradicional da educação trata o conhecimento como um conteúdo, 
como informações, coisas e fatos a serem transmitidos ao aluno. O aluno, 
segundo esta visão, vai para a escola receber uma educação. Dizer que ele 
aprenderá significa que saberá dizer ou mostrar o que lhe foi ensinado. 
Segundo este modelo, o ensino é a transmissão de informações. A 
aprendizagem é a recepção de informações e seu armazenamento na 
memória.  
 
 

Como podemos observar, esse modelo privilegia a memorização em detrimento 

do raciocínio, prioriza a informação em lugar da habilidade, e a aceitação dos fatos 

em vez da reflexão crítica. 

Sendo este o modelo vigente, podemos sem sombra de dúvidas, constatar que 

ele é um dos principais responsáveis pelo fracasso escolar. Nele, há um abismo entre 

o que se ensina, e o que se exige na escola e o que é necessário para a vida fora 

dela. Os resultados esperados pelo professor são incompatíveis com as expectativas 

e habilidades do aluno ou com o estágio de aprendizagem em que este se encontra. 

 Para Carraher (2012, p.26): 

 
Se não houve aprendizagem autêntica, o educador tem que mudar de 
estratégia. Sua responsabilidade não consiste em transmitir informações ou 
apresentar explicações do texto que são, para ele, claras. [...] Sua 
responsabilidade principal consiste em ajudar o aluno a descobrir e aprender.  
Se o aluno não está aprendendo, o educador tem que mudar o que está 
fazendo. ” 

 

Trazendo a questão para o ensino da música no espaço escolar, vejamos o que 

diz Pereira a esse respeito:  
 

Toda a história da educação representa uma dinâmica expansão de 
oportunidades e metodologias adequadas ao interesse do maior número 
possível de estudantes. Entretanto, tratando de educação musical, verifica-
se um exagerado apego ao tradicionalismo do ensino, quer teórico, quer 
instrumental. (PEREIRA, 1991, p.17) 

 

Teixeira afirma que, “para a escola primária ter as condições adequadas de 

eficiência, faz-se necessário que se crie um estado de continuidade entre a 
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experiência da criança fora da escola e sua nova experiência no meio escolar”. Nesse 

sentido, para que a criança se reconheça na escola, a música poderia representar um 

elemento precioso, estabelecendo uma ponte entre a cultura local com a qual a 

criança se identifica e a escola. (1996, p. 69) 

A música brasileira é reconhecida como representante da cultura brasileira em 

todo o mundo. E por ser uma manifestação cultural rica e variada, poderia constituir-

se em importante elemento de ligação entre a escola e o ambiente social de origem 

das crianças, facilitando as relações entre os alunos e as instituições educacionais. 

Beyer chama a atenção para o contraste entre “o grande potencial criativo e 

musical de nosso povo” e o fato de não se conseguir “ver esta musicalidade emergir 

no espaço [a escola] que por excelência poderia ampliá-la ainda mais”. (1999, p. 10)   

 

 

4.3 A Educação Musical no Espaço Escolar 
 
A prática musical no espaço escolar é o exercício de qualidades transversais a 

toda educação, como a cooperação, a paciência, a gentileza, a relativização da 

competição, a escuta de si e do outro. Na música essas qualidades são quase sempre 

pré-requisitos para um trabalhar em conjunto. Além disso, a prática musical conduz 

ao fluir da criatividade, ao exercício da liberdade com responsabilidade. 

Em meio às atividades de aprendizagem, o homem se vê envolvido pelas Artes, 

mas precisa da escola e do professor para estimular, apresentar e valorizar essas 

manifestações; caso contrário, não atinge uma reflexão, pois constata a falta do elo 

entre o sensível e o real, que só o professor é capaz de vincular, por meio da produção 

de um conhecimento significativo, baseado na compensação que naturalmente 

ocorrerá com a atividade progressiva dos alunos. No espaço escolar, em meio ao 

processo educativo, educador e educando são os construtores do conhecimento 

cotidiano de suas vidas, em todas as disciplinas. 

 Excluída como disciplina do currículo escolar por um longo tempo, a educação 

musical se ateve ao exercício de atividades esporádicas de canto, que geralmente se 

resumem em preparação para datas cívicas e/ou comemorativas do calendário 

escolar, e se confundem como prática de Educação Musical.  
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A esse respeito, Hentschke acredita que:  

 
Cabe-nos, enquanto educadores musicais, esclarecer aos professores, pais 
e alunos de que a educação musical vai muito além de uma atividade de 
cantar, sendo uma área do conhecimento insubstituível por outra disciplina 
do conhecimento humano. (HENTSCHKE, 1995, p. 31) 

 

Diante desse panorama, constatamos que a Música que se trabalha nas 

escolas não tem o caráter de conteúdo específico, mas como música incidental ou 

recurso didático de outras disciplinas, ela é encontrada com relativa facilidade, 

principalmente na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Contrapondo ao quadro descrito acima, ressaltamos que além de introduzir o 

aluno no domínio de um campo de conhecimento que envolve atividades de 

composição, execução e apreciação musical, a Educação Musical é vista como um 

processo para a formação de um ouvinte crítico.  

Para Zagonel é preciso dar a cada um a oportunidade de criar, de compreender 

a música em sua totalidade, de despertar o que já é potencialmente musical no 

indivíduo e em seu meio e, “descobrir a musicalidade latente que quase todo 

fenômeno traz em si, através de uma pedagogia da escuta e invenção”. (ZAGONEL, 

1991, p. 43) 

Entendemos que para chegar a fazer da escola um ambiente propício para o 

desenvolvimento das habilidades artísticas, faz-se necessário instigar nos professores 

uma dúvida intelectual, que “é aquela que move o sujeito no sentido de debruçá-lo 

sobre o objeto de conhecimento”. (CUNHA, 1999, p. 30) 

Para Gardner, o principal papel da escola, entre outros, é o grande serviço que 

ela pode prestar aos alunos, é o de não sufocar suas aptidões e, sim, preservá-las. 

Segundo Gardner, não é possível compensar totalmente a desvantagem 

genética com um ambiente estimulador da habilidade correspondente, mas condições 

adequadas de aprendizado sempre suscitam alguma resposta positiva do aluno, 

desde que elas despertem o prazer do aprendizado. 

Gardner atribui à escola duas funções essenciais: modelar papéis sociais e 

transmitir valores. "A missão da educação deve continuar a ser uma confrontação com 

a verdade, a beleza e a bondade, sem negar as facetas problemáticas dessas 

categorias ou as discordâncias entre diferentes culturas", escreveu. Pela própria 
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natureza de suas descobertas, o trabalho de Gardner favorece uma visão integral de 

cada indivíduo e a valorização da multiplicidade e da diversidade na sala de aula. 

 

 
4.4 O Papel do Professor de Música 

 
Os anseios contemporâneos do papel de um educador musical têm em vista 

que a música praticada não seja a música da execução, da reprodução. Mas que seja 

música da criação, da expressão de desejos, de vontades, de inteligências, de formas 

originais de escutar e estar no mundo. 

Segundo Vygotsky, “Para criar métodos eficientes para a instrução das crianças 

em idade escolar no conhecimento sistemático, é necessário entender o 

desenvolvimento dos conceitos científicos na mente da criança”. Torna-se 

imprescindível, portanto, que educadores tome uma posição diante esta situação. É 

impossível alcançar os objetivos em sala de aula sem atualizar os métodos de ensino. 

(1991, p. 71) 

. Tomando consciência que os indivíduos possuem diversos potenciais, o 

professor deve analisar seus métodos de ensino, fazendo uma autocrítica de sua 

prática docente e, assim, adequar suas aulas às necessidades e formas diferenciadas 

de compreensão de cada aluno. 

 Também é necessário que seja um mediador que proporcione conhecimento, 

que seja um sujeito do seu próprio crescimento, que participe de uma forma ativa da 

transformação da sociedade. Nesse contexto a visão é a de trabalhar a musicalidade 

dos alunos a partir da musicalidade do próprio educador, para que ele tenha 

efetivamente condições de promover o trabalho junto ao outro. 

Quando pensamos em “música na escola”, não limitamos suas ações a seus 

muros. Concebemos a escola como um espaço geográfico simbólico e que se estende 

à comunidade. A competência de lidar sem essa limitação técnica ou com essa 

diversidade é uma competência do educador musical. E aí entra a questão da 

formação superior. 

 Dentro de um contexto que a experiência estética e o contato com a música 

devam acompanhar o desenvolvimento do ser humano desde a infância até o ensino 

médio e depois o superior, observamos que, na educação infantil, as crianças não têm 

o educador musical. Por exemplo, nas EMEIS de São Paulo, quem exerce a função é 
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a professora regente de sala, que não tem o saber técnico e traz uma concepção de 

que o que faz não é música. Será este mais um obstáculo? Então como superá-lo? 

Na tentativa de superar as dificuldades dos professores da Rede Municipal de 

Santo André, a Secretaria de Educação do Município oferece um Curso de 

Capacitação Musical, em dois módulos de 32h. 

Disponível em: <http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/noticias/item/6084-

Professores-de-Santo-Andre-tem-oficina-de-Capacitacao-Musical>. Acesso em: 17 

nov. 2012.  

Sabemos que o que se pode fazer com música poderia produzir efeitos muito 

benéficos (cognitivos e atitudinais) no espaço escolar, devido à posição que a música 

ocupa na cultura brasileira, na vivência e no cotidiano do seu povo. 

Será que medidas a curto prazo como as adotadas no exemplo acima e outros 

mais podem garantir que o papel do educador musical seja exercido de forma plena? 

 

 
4.5 Um Modelo Inovador  

 

Criado, em 2009, pela Universidade Federal da Bahia – UFBA, o Instituto de 

Humanidades, Artes e Ciências Prof. Milton Santos (IHAC), passou a abrigar novos 

cursos de graduação que propõem um modelo inovador de estrutura curricular 

universitária. Este modelo se diferencia bastante do tradicional curso 

profissionalizante adotado no Brasil, priorizando uma formação mais abrangente, 

flexível e generalista. Esta estrutura não tem por objetivo principal – em sua primeira 

etapa – a formação exclusiva em perfis profissionais tradicionais, contudo, não exclui 

a possibilidade desta formação enquanto etapa subsequente. (ALMEIDA FILHO et all, 

2010, pp. 171 - 189) 

Sua prioridade é fornecer uma educação abrangente o suficiente para permitir 

ao indivíduo a possibilidade de entender e transitar entre as diversas formas do 

conhecimento e da expressão humana. (SANTOS e ALMEIDA FILHO, 2008) 

Este conceito parte da constatação de que, na sociedade ocidental, existem 

diversas “culturas” que priorizam diferentes aspectos dos conhecimentos humanos (as 

ciências e as humanidades, por exemplo), e que sistemas educacionais normalmente 

tendem a enfatizar uma ou outra “cultura”. Daí advém a dificuldade de comunicação 

encontrada entre indivíduos formados em “culturas” diferentes. Além disto, constata-

 

http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/noticias/item/6084-Professores-de-Santo-Andre-tem-oficina-de-Capacitacao-Musical
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/noticias/item/6084-Professores-de-Santo-Andre-tem-oficina-de-Capacitacao-Musical
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se a impossibilidade de que cada uma destas “culturas” dê conta – isoladamente – de 

uma compreensão mais profunda da realidade. (SNOW, 1995) 

 Uma educação superior que prioriza a formação do especialista, e que, na 

verdade, quase a ela se limita, cria uma situação na qual os indivíduos formados não 

possuem meios adequados para perceber e dialogar com outras formas de saber e 

de expressão humanas além das da sua área de especialização. Por outro lado (e 

quase que paradoxalmente), muito frequentemente, os profissionais (especialistas ou 

não) mais bem sucedidos são aqueles que conseguem extrapolar as barreiras de suas 

especialidades, incorporando outros saberes e percepções em seu modo de 

compreender e dialogar com a realidade. Ou seja, indivíduos que detêm a capacidade 

de compreender a realidade de forma mais abrangente tendem a conviver melhor com 

o seu entorno. Fonte: <http://pt.scribd.com/doc/50945357/Memorial-da-Universidade-

Nova-2002-2010>. Acesso em: 07 jul. 2013. 

 
 
4.6 Fundamentos da Educação Musical do Século XX 
 

 Nas últimas décadas, as reflexões que se têm feito por pesquisadores sobre a 

educação musical no Brasil apontam para desafios que marcam a trajetória e a prática 

docente nesse contexto, bem como os conteúdos e metodologias que devem alicerçar 

a atuação do educador. Tal fato se deve, sobretudo, ao reconhecimento da 

necessidade e da importância de propostas consistentes de educação musical nas 

escolas. Propostas que, definidas de acordo com as diferentes realidades 

educacionais do Brasil, permitam estabelecer, de maneira abrangente, um cenário 

musical educativo coerente, consistente e contextualizado com o que se almeja para 

a formação plena do indivíduo. 

 
Para que a aprendizagem da música possa ser fundamental na formação de 
cidadãos é necessário que todos tenham a oportunidade de participar 
ativamente como ouvintes, intérpretes, compositores e improvisadores, 
dentro e fora da sala de aula. Envolvendo pessoas de fora no enriquecimento 
do ensino e promovendo interação com os grupos musicais e artísticos das 
localidades, a escola pode contribuir para que os alunos se tornem ouvintes 
sensíveis, amadores talentosos ou músicos profissionais. Incentivando a 
participação em shows, festivais, concertos, eventos da cultura popular e 
outras manifestações musicais, ela pode proporcionar condições para uma 
apreciação rica e ampla onde o aluno aprenda a valorizar os momentos 
importantes em que a música se inscreve no tempo e na história. (BRASIL, 
1997, p.54) 

 

http://pt.scribd.com/doc/50945357/Memorial-da-Universidade-Nova-2002-2010
http://pt.scribd.com/doc/50945357/Memorial-da-Universidade-Nova-2002-2010
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Músicos oriundos de várias nacionalidades oferecem propostas para educação 

musical de crianças, jovens e adultos, que também podem ser identificadas como 

“métodos de educação musical”. Essas propostas metodológicas tornaram-se 

conhecidas e aplicadas no mundo todo em função de sua coerência e alinhamento 

com novos modos de pensar sobre o ensino de música no século XX.  

Os modelos de ensino praticados em períodos anteriores focalizavam a 

formação do instrumentista, reprodutor de um repertório, vinculado a uma tradição 

musical arraigada na questão do talento e do gênio musical. O fazer musical estaria 

relacionado a um grupo de pessoas talentosas, assumindo uma postura exclusiva, na 

qual grande parte dos indivíduos estaria impossibilitada de se desenvolver 

musicalmente. Perguntamos: Não seria este o modelo de educação musical praticado 

no espaço escolar, ainda hoje, se caracterizando como mais um dos obstáculos? 

 Também denominados “métodos ativos”, os novos métodos apresentados na 

primeira metade do século XX propõem uma nova abordagem em que todos os 

indivíduos são capazes de se desenvolver musicalmente a partir de metodologias 

adequadas. Considerando que estamos no século XXI, essas propostas apresentadas 

na primeira metade do século XX podem ser denominadas “tradicionais” em termos 

de educação musical; ainda hoje são aplicadas em diversos contextos educativos, 

inclusive no Brasil.  

Nos métodos ativos de educação musical, o aluno participa ativamente dos 

processos musicais desenvolvidos em sala de aula, processos estes que oportunizam 

o contato com várias dimensões do fazer musical. Com isso, evita-se o foco na teoria 

musical e nos exercícios descontextualizados, que muitas vezes, desestimulam a 

aprendizagem musical exatamente porque não são reconhecidos como experiências 

musicais válidas. 

Os métodos ativos chegaram ao Brasil a partir da década de 1950, e foram 

gradualmente sendo aplicados em contextos restritos, especialmente aqueles 

relacionados ao ensino particular de música. Diversas razões podem ser consideradas 

para que os novos métodos não atingissem toda a população escolar brasileira. A 

Educação Artística e a polivalência – um professor responsável por todas as áreas 

artísticas na escola – contribuiu para o afastamento dos profissionais licenciados em 

música da escola regular. (FIGUEIREDO, 2010) 
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Podemos aqui constatar que este foi e continua sendo um grande e significativo 

obstáculo, para a difusão da educação musical no espaço escolar e em todo o nosso 

país. 

A seguir apresentamos os autores dos chamados métodos ativos. São eles: 

 

Émile Jacques-Dalcroze (Suíça,1865-1950) apresentou uma proposta de 

educação musical que relaciona a música ao movimento corporal. Para o 

desenvolvimento desta perspectiva, Dalcroze propôs diversos caminhos 

metodológicos, com o objetivo de estimular “o desenvolvimento global da pessoa na 

área física, afetiva, intelectual e social” (DEL BIANCO, 2007, p. 27). Ritmo, solfejo e 

improvisação fazem parte das proposições de Dalcroze para o desenvolvimento 

musical de crianças, jovens e adultos. 
Edgar Willems (Suíça, 1890-1978) desenvolveu uma proposta de ensino de 

música para todas as crianças a partir de 3 anos de idade. Para ele, “a escuta é a 

base da musicalidade” (FONTERRADA, 2005, p. 126) e o estudo da audição foi um 

dos pontos fundamentais abordados em sua proposta. A busca por bases psicológicas 

para a educação musical marcou a trajetória de Willems como educador musical. Em 

seus estudos, procurou estabelecer relações entre o som e a natureza humana a partir 

dos aspectos: sensorial, afetivo e mental. 
Zoltán Kodály (Hungria, 1882-1967) idealizou e desenvolveu uma proposta de 

educação musical que é dirigida para todas as pessoas. A prática vocal em grupo, o 

treinamento auditivo e o solfejo são atividades centrais para esta metodologia. 

A música folclórica húngara foi pesquisada e integrada ao método. “A música 

folclórica”, afirma Szonyi (1990), “é a herança de todas as pessoas... e um princípio 

fundamental do método Kodály”, que pode ser aplicado a diferentes experiências 

culturais em educação musical. A experiência musical antes da teoria, criatividade, 

movimentos corporais, desenvolvimento intelectual e emocional, são elementos que 

também pertencem à abordagem proposta por Kodály. 
Carl Orff (Alemanha, 1895-1982) é autor de uma proposta que combina música 

e dança, trabalhando com o ritmo da fala, atividades vocais e instrumentais em grupo, 

com forte enfoque para a improvisação e a criação musical. O instrumental Orff, que 

é um conjunto de instrumentos musicais idealizados por ele mesmo, inclui xilofones, 

metalofones, tambores e diversos instrumentos de percussão, além de violas da 

gamba e flautas doces; a experiência de tocar em grupo coloca as crianças em contato 
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direto com o fazer musical, “o que as faz imergir numa sonoridade poderosa, que as 

motiva a executar música em grupo desde os primeiros estágios”. (FONTERRADA, 

2005, p. 149) 
Shinichi Suzuki (Japão, 1898-1998) baseou sua proposta pedagógica na 

aquisição da língua materna pelas crianças considerando que haveria um paralelismo 

entre aprender a língua e aprender um instrumento musical. Assim, as crianças 

aprendem a língua a partir da escuta de exemplos constantes das pessoas que estão 

à sua volta e poderiam aprender música da mesma forma, contando com um entorno 

de qualidade, baseando a aprendizagem no processo de imitação (HOFFER, 1993, p. 

129). O desenvolvimento da habilidade da memória, o estímulo à execução “de 

ouvido”, a “educação do talento” – que todos possuem – são elementos fundamentais 

para o método Suzuki, que também enfatiza a realização musical em grupo e a 

participação da família no processo de aprendizagem da criança. 

Estes eminentes educadores musicais e suas propostas, conquistaram 

espaços no mundo todo por sua pertinência e adequação a diferentes perspectivas 

do ensino de música. Ressaltamos que todas as adaptações metodológicas para 

contextos específicos podem trazer resultados positivos, contribuindo para o ensino 

de música de um modo geral. Porém, é fundamental que se compreenda que a 

adaptação dos métodos não significa sua aplicação direta, sem considerar a 

diversidade cultural e educacional dos diversos contextos sociais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 

Como vimos no desenvolvimento desse trabalho, a música se relaciona com a 

matemática em razão das dimensões concretas e quantitativas de que são dotadas 

(duração, compasso, pulso, proporcionalidade, velocidade), suas representações 

sonoras possibilitam o desenvolvimento do pensamento lógico de que ambas, música 

e matemática, compartilham. Como arte e ciência, a música não é mero produto ou 

entretenimento, mas um conhecimento artístico, linguístico, científico e filosófico de 

complexidade em termos de conteúdo e aprendizagem. 

Sob as concepções do conhecimento, das competências e das inteligências, 

tentamos ampliar nosso diálogo com a educação, apresentamos uma história da 

música contada no primeiro e segundo capítulos, de Pitágoras a Sibelius, de arte e de 

ciência que se unem para revelar a beleza de seus sons na genialidade da percepção, 

da criatividade, da representatividade e da maestria de uma composição cheia de 

signos e valores.  

Através de competências, saberes, informações e experiências pessoais e 

criativas, a ideia de rede como metáfora da construção do conhecimento mostra-se 

apropriada e eficaz. Pois, o conhecimento musical entendido como uma rede de 

significações que se entrelaçam, pressupõe um jogo constante entre conteúdo e 

forma, com implicação recíproca, e a constante mobilização de saberes, sugerindo 

um trabalho interdisciplinar e transdisciplinar.  

Consideramos a educação musical como uma educação consciente, situada no 

tempo e espaço; contemporânea, capaz de agregar o passado e o presente, de 

acolher e respeitar as expectativas e os anseios culturais diversos. Educação que 

promove e amplia os conhecimentos dos educandos, no espaço escolar, propiciando-

lhes um desenvolvimento criativo e participativo, colocando-os em contato com sua 

musicalidade, permitindo que estes desenvolvam-na e vivenciem-na em experiências 

criativas de integrar, transformar, revelando seu potencial em um mundo novo e 

musical. 

Para darmos (re) significados a uma (re) construção do conhecimento musical, 

abordamos conceitos ligados à inteligência, procurando redescobrir o aluno em sua 

identidade, suas competências e seus saberes. Esses conceitos foram abordados do 
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ponto de vista das estruturas mentais de cada etapa do desenvolvimento, em que 

procuramos articular tanto cognição e afetividade, quanto competências individuais e 

coletivas. 

Com base na visão dos pilares da educação, podemos prever que o ensino-

aprendizagem voltado apenas para a absorção de conhecimento e que tem sido objeto 

de preocupação constante de quem ensina, deverá dar lugar ao ensinar a pensar, 

saber comunicar-se e pesquisar, ter raciocínio lógico, fazer sínteses e elaborações 

teóricas, ser independente e autônomo; enfim, ser socialmente competente. 

Quanto à Teoria das Inteligências Múltiplas, de Gardner, podemos observar 

que longe de ser uma receita ou um método, ela se propõe a dar um direcionamento 

para a prática do ensino que estimula as habilidades pessoais, facilitando a execução 

de seu planejamento, sem contudo se esquecer das características individuais 

existentes no espaço escolar, graças à sua flexibilidade de relacionar as competências 

de suas inteligências. Um outro olhar sobre a teoria de Gardner nos mostra as 

possibilidades do uso de novas estratégias no processo de ensino/aprendizagem, 

bem como a possibilidade de se trabalhar a disciplina música verificando quais as 

habilidades técnicas e pessoais a serem desenvolvidas no intuito de se alcançar os 

objetivos gerais e específicos da disciplina.  

Acreditamos na necessidade de que educadores se reconheçam como sujeitos 

mediadores de cultura no processo educativo e no espaço escolar, e que reconheçam 

a importância da educação musical no desenvolvimento e formação de seus 

educandos, como indivíduos que vivenciam, constroem e dão (re) significado a cultura. 

É importante que se apropriem de todos os meios que têm em mãos para criar um 

pensar, um sentir e um fazer musical de excelência. 

Quanto aos métodos ativos em educação musical, cremos que podem 

constituir-se como uma parte relevante do processo que visa subsidiar propostas para 

o ensino de música na contemporaneidade. As perspectivas de diversos autores 

poderão se tornar referências para novas abordagens, considerando que tais 

perspectivas já foram amplamente utilizadas em diversos contextos e, por esta razão, 

já oferecem resultados que nos auxiliam a avaliar cuidadosamente a possibilidade de 

aplicação de diferentes abordagens para a educação musical em nosso contexto. 

Lembramos que a questão do talento, de fundamental importância no século XIX, foi 

desvinculada do aprendizado musical – para os autores abordados nesse trabalho, 

todos são capazes de aprender música, e essas ideias giram em torno de um 
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aprendizado para a população em geral. Esse pensamento está de acordo com o 

projeto de implantação do ensino de música nas escolas. 

A aprendizagem da música estimula reações no cérebro que aceleram o 

desenvolvimento de habilidades cognitivas e emocionais que, por sua vez, facilitam a 

aprendizagem de conhecimentos estratégicos para o sucesso na escola e no trabalho. 

Sua prática em conjunto contribui para o desenvolvimento de atitudes de respeito às 

pessoas e às diversidades e fortalece a capacidade para trabalhar em grupo, o que é 

muito importante para a empresa moderna. 

O fracasso e os obstáculos na educação musical, ocorrem quando repetimos 

as experiências passadas, sem estarmos atentos às realidades presentes. Quando 

recorremos a modelos conceituais de fortes tendências técnicas e teóricas, diretivas 

e unidirecionais, com insuficiente espaço de flexibilidade e integração, ou por outro 

lado, a modelos vivencial-artísticos preponderantemente práticos, com frágeis 

referenciais teóricos e de apoio, com exclusividade. Sendo assim, esperarmos que a 

tão reivindicada “música na escola” não se confunda com um fazer musical 

pedagogicamente descompromissado, de lazer e passatempo, nem que a educação 

musical seja confundida com “história da música”, ou outras histórias de nomes e 

datas. 
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