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Professor, 

 

este caderno foi desenvolvido a partir da dissertação de mestrado “Número Áureo e 

Progressões Geométricas: A Matemática na Música” disponível em bu.furb.br/consulta. 

Neste caderno estão descritas as atividades de duas oficinas: 

- A Oficina I aborda a relação da música com a razão áurea por meio de sonatas 

compostas por Wolfgang Amadeus Mozart; 

- A Oficina II que enfoca as progressões geométricas presentes na determinação da 

posição dos trastes de um instrumento musical de cordas igualmente temperado e em 

frequências sonoras. 

Inicialmente aborda-se aspectos históricos; em seguida é apresentada a fundamentação 

teórica sobre a presença da razão áurea em partituras musicais, enfatizando ligações entre 

escalas musicais ocidentais com progressões geométricas. A razão áurea apresenta aspectos 

estéticos que estão contidos no pentagrama estrelado, por exemplo, e apresenta-se em 

elementos da natureza, na arquitetura e, também, na composição musical. A progressão 

geométrica é toda a sequência de números (não-nulos) em que é constante o quociente da 

divisão de cada termo a partir do segundo pelo termo anterior, e no contexto desta dissertação, 

define a posição dos trastes de instrumentos musicais igualmente temperados. 

Ao final são tecidas considerações didáticas para o professor preparar suas aulas ou 

oficinas, sendo descritos os materiais necessários, as atividades a serem feitas com os 

estudantes e outras instruções relevantes. 

A apresentação em slides disponível no mesmo endereço da dissertação, citado 

anteriormente, pode ser utilizada como material de apoio durante as aulas ou oficinas, pois 

nela encontra-se uma síntese da fundamentação deste caderno do professor, bem como 

exemplos e explicações dos cálculos envolvidos.   
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RAZÃO ÁUREA E PROGRESSÕES GEOMÉTRICAS 

 

1.1 RAZÃO ÁUREA 

 

Elam (2010, p. 5) apresenta o entendimento do arquiteto Le Corbusier, que considera a 

geometria como uma linguagem humana e identifica ritmos inventados pelo homem 

afirmando se tratar de: “[...] ritmos sensíveis ao olho, nítidos nas suas relações. [...] Ressoam 

no homem por uma fatalidade orgânica, a mesma fatalidade que faz com que as crianças, os 

velhos, os selvagens, os letrados tracem a seção áurea”.  

Aproximações das proporções relacionadas com a secção áurea podem ser observadas 

no corpo humano e em padrões de crescimento de plantas e animais. No decorrer do tempo, 

em diversos contextos culturais, foram realizados estudos sobre a preferência cognitiva dos 

seres humanos pelas proporções relacionadas com a secção áurea. Em pesquisas realizadas no 

final do século XIX pelo psicólogo Gustav Fechner e, em 1908, por Charles Lalo os 

resultados foram notavelmente similares: observando uma série de retângulos, a maioria das 

pessoas preferia os retângulos com proporções próximas às da áurea (ELAM, 2010). 

Para Schenck e Selby (1992, p. 42), o ponto 𝐵 “[...] divide o segmento AC em média e 

extrema razão se a razão entre o menor e o maior dos segmentos é igual à razão entre o maior 

e o segmento todo, isto é, AB/BC = BC/AC”, conforme mostra a Figura 1. 

 

Figura 1 - Secção áurea 

 
Fonte: Schenck e Selby (1992, p. 42) 

 

Na atual simbologia, usando 𝑥 como incógnita e fazendo 
𝑏

𝑎
= 𝑥 em 

𝑎

𝑏
=

𝑏

𝑎+𝑏
, com 𝑎 <

𝑏, é obtida a equação 𝑥² − 𝑥 − 1 = 0 que produz 𝑥 =
(1±√5)

2
. Desta equação obtém-se a raiz 

positiva 1,618034… e a raiz negativa 0,618... que é frequentemente simbolizada por 𝜑 (letra 

grega fi) e às vezes por 𝜏 (letra grega tao) é denominada por alguns autores de razão áurea 

(SCHENCK; SELBY, 1992). 

Ávila (1985) relata que a divisão em média e extrema razão, ou divisão áurea, é 

conhecida desde a época da escola pitagórica tendo sido observado que ela comparece no 

pentágono regular estrelado, também conhecido como pentagrama, o qual possui uma 

quantidade significativa de segmentos na razão áurea. Talvez por isso os pitagóricos adotaram 
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o pentagrama como símbolo de sua seita. A Figura 2 mostra um exemplo da presença da 

divisão áurea em um pentagrama onde a interseção de duas de suas diagonais divide qualquer 

uma das diagonais em média e extrema razão: 

𝐴𝐶

𝐶𝐵
=

𝐶𝐵

𝐴𝐵
. 

 

Figura 2 - Uma das secções áureas no pentagrama 

 
Fonte: Ávila (1985, p. 14) 

 

Boyer (1996, p. 35) informa que a denominação secção áurea de um segmento, 

descrita por Kepler como sendo uma joia preciosa, só foi usada aproximadamente dois mil 

anos após Pitágoras e descreve o procedimento de Euclides, ilustrado na Figura 3: 

 

Para dividir um segmento de reta AB em média e extrema razão, Euclides construía 

sobre AB o quadrado ABCD [...].  Então bissectava AC pelo ponto E, traçava EB e 

prolongava a reta CEA até F tal que EF = EB. Completando o quadrado AFGH o 

ponto H será o ponto procurado, pois pode-se ver imediatamente que AB:AH = 

AH:HB. 

 

Figura 3 - Divisão de um segmento em média e extrema razão 

 
Fonte: Boyer (1996, p. 35) 

 

Na obra Liber abaci, publicada em 1202, Leonardo Fibonacci apresenta o problema 

que visa investigar quantos pares de coelhos são produzidos no período de um ano, a partir de 

um único jovem casal, sendo que cada novo casal se torna produtivo após dois meses e gera 

um novo par a cada mês. Esse problema se relaciona com a sequência 1, 1, 2, 3, 5, 8, … , 𝑢𝑛, …, 

conhecida com sequência de Fibonacci, sendo uma das suas propriedades: “[...] cada termo 



31 

após os dois primeiros é a soma dos dois imediatamente precedentes. [...] lim
𝑛→∞

(𝑢𝑛/𝑢𝑛−1) é a 

razão da secção áurea (√5 − 1)/2” (BOYER, 1996, p. 175). 

Robert Simson, em 1753, constatou a relação entre a sequência de Fibonacci e a razão 

áurea provando que 𝜑 = lim
𝑛→∞

𝑓𝑛+1

𝑓𝑛
 e J. P. M. Binet, em 1843, descobriu a fórmula 𝑓𝑛 =

𝜑𝑛−(−𝜑)−𝑛

√5
 (GANIS, 1993). 

Shah (2010) apresenta um exemplo, na Figura 4, da proximidade da música com a 

matemática que pode ser percebida relacionando o sistema de notação musical europeu, 

conhecido como partitura, com o plano cartesiano em que o eixo 𝑥 é relacionado com o tempo 

e o eixo 𝑦 ao tom musical. 

 

Figura 4 - Comparação entre a partitura musical e o plano cartesiano 

 
Fonte: Adaptado de Shah (2010, p. 17) 

 

Outro exemplo dessa proximidade tem-se na dissertação de Jablonsky (2014). Trata-se 

de uma sequência de teclas de um teclado qualquer, dividido em treze partes representando as 

tonalidades de uma oitava musical até o início da próxima. Na Figura 5, observando as oito 

teclas brancas e as cinco teclas pretas do teclado, nota-se que as cinco teclas pretas estão 

dispostas em grupos de 2 e de 3, indicando o início da sequência de Fibonacci, com as razões 

2/3, 3/5 e 5/8 e tendendo para 0,618 ..., a razão da secção áurea (JABLONSKI, 2014). 

 

Figura 5 - Esquema de um teclado1 

 
Fonte: Jablonski (2014, p. 31) 

                                                 

1 As letras representadas no teclado da Figura 5, C, D, E, F, G, A, B, C são, respectivamente, as notas dó, ré, mi, 

fá, sol, lá, si e dó. 
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A partir desses exemplos, verifica-se que a razão áurea é encontrada, na música, em 

geração de mudanças rítmicas, por exemplo, ou na composição de uma linha melódica. 

Quando a razão é percebida em disposição de elementos melódicos no decorrer da música, o 

clímax dela fica localizado aproximadamente no ponto da razão áurea, ou seja, cerca de 

61,8% do tempo total da composição. É nesse ponto que ocorrem significativas mudanças de 

notas ou estruturas de acordes. Uma música de 32 compassos, por exemplo, terá seu clímax 

no compasso 12. Esse conceito de estrutura é muito utilizado no Sistema Schillinger de 

Composição Musical e comparece no primeiro movimento de Music for Strings e Percussion 

and Caleste de Béla Bartók, onde o clímax da música localiza-se no 55º compasso dos 89 

compassos que constituem a obra completa. As composições de Chopin denominadas 

Nocturnes e Études também estão relacionadas com a razão áurea (SHAH, 2010). 

No período ocidental clássico, a estrutura básica de composição de uma sonata era 

formada de três movimentos. Na maioria das vezes o primeiro rápido, o segundo lento e o 

terceiro novamente rápido. Cada movimento consistia em três secções principais: a exposição, 

quando apresenta-se o tema principal; o desenvolvimento, onde há o desenrolar do tema; e a 

recapitulação quando é retomado e reafirmado o tema principal. A Figura 6 mostra um 

segmento de reta representando a divisão da sonata clássica nas três secções, onde 𝑎 

representa a exposição e 𝑏 representa o desenvolvimento e a recapitulação (SOUZA; 

ABDOUNUR, 2011). 

 

Figura 6 - Divisão da sonata clássica 

 
Fonte: Souza e Abdounur (2011, p. 4) 

 

Massin e Massin (1997, p. 568) relatam que Mozart era filho de um exímio violinista, 

compositor e autor de um método para estudo de violino. Nos primeiros anos de sua infância, 

o pequeno Wolfgang: “Queria aprender tudo (como, por exemplo, matemática) e gostava de 

contar para si próprio histórias saídas de sua fervilhante imaginação”. Putz (1995) trouxe 

dados numéricos sobre todos os movimentos de sonatas compostas pelo músico Wolfgang 

Amadeus Mozart apresentando as duas secções e mostrando a presença da razão áurea em sua 

estrutura. 

Mozart compôs sua primeira sonata para piano aos 18 anos e, nos quatro anos 

seguintes, criou a maioria das suas 19 sonatas. Dos 56 movimentos, 29 eram construídos 
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seguindo uma proporção matemática. Na Tabela 1, na primeira coluna está a catalogação das 

sonatas de Mozart feita pelo musicólogo Köchel; na segunda coluna, representada por 𝑎, está 

o total de compassos referentes à exposição do tema da sonata; na terceira a quantidade de 

compassos do desenvolvimento e recapitulação, representada por 𝑏; e, na última coluna, a 

quantidade total de compassos 𝑎 + 𝑏 na sonata (PUTZ, 1995). 

 

Tabela 1 - Secções das sonatas de Mozart 

 
Fonte: Putz (1995, p. 277) 

 

Na Figura 7 está o gráfico de dispersão construído a partir dos dados dessa tabela, em 

que há uma visível linearidade e evidencia que as sonatas de Mozart estão relacionadas com a 

secção áurea. É possível verificar que os dados apresentam uma correlação linear em que 𝑦 =

𝜑. 𝑥 (PUTZ, 1995). 
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Figura 7 – Gráfico representando (𝑎 + 𝑏)/𝑏 

 
Fonte: Pesquisa (2017) 

 

Incluindo a reta 𝑦 = 𝜑. 𝑥 (reta superior), sendo assumido para 𝜑 o valor aproximado 

0, 6180 referente à razão áurea e a reta de regressão correspondente aos dados anteriores (reta 

inferior), conforme mostra a Figura 8, percebe-se o quão próximo os dados estão da razão 

áurea. O valor de 𝑟2 confirma o alto grau de linearidade dos dados, pois seu valor resulta em 

0,990 e sua reta de regressão é representada pela função 𝑦 = −0,003241 + 0,6091𝑥. A reta 

correspondente a função 𝑦 = 𝜑. 𝑥, possui coeficiente angular bem próximo à regressão linear 

dos dados (PUTZ, 1995). 

 

Figura 8 - Reta da regressão linear e da reta 𝑦 = 𝜑. 𝑥 

 

Fonte: Pesquisa (2017) 

 

De modo similar, a Figura 9 tem-se o gráfico de dispersão, o qual relaciona 𝑎 e 𝑏. 
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Figura 9 – Pontos 𝑏/𝑎 

 
Fonte: Pesquisa (2017) 

 

Nesta análise, observa-se a reta de regressão linear que representa a função de 

formação 𝑦 = 1,360 + 0,6260𝑥 e o valor de 𝑟² igual a 0,938. Continua sendo um valor de 

alto índice de relevância, entretanto, é um pouco menor do que o da relação 
𝑏

(𝑎+𝑏)
. Na Figura 

10 apresenta-se o gráfico em que está disposto novamente a reta definida pela função 𝑦 =

𝜑. 𝑥 (reta superior) e a reta definida pela regressão linear acima já definida (reta inferior). As 

duas retas, 𝑦 = 𝜑. 𝑥 e a reta da regressão linear, evidenciam a presença do número de ouro 

nas sonatas de Mozart (PUTZ, 1995). 

 

Figura 10 – Gráfico b/a, reta da regressão linear e reta 𝑦 = 𝜑. 𝑥 

 
Fonte: Pesquisa (2017) 
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Apesar das características comuns das sonatas em suas composições, o que acaba 

fazendo com que a divisão de seus trechos tende a ser próxima da razão áurea, pode-se 

levantar a hipótese que Mozart, sendo um gênio que apreciava temas matemáticos, talvez 

tenha conhecido a razão áurea e assim influenciado de modo que as suas obras apresentam 

uma proporção mais harmoniosa (PUTZ, 1995). 

Na avaliação de Souza e Abdounur (2011), não pode ser afirmado que Mozart utilizou 

de fato a razão áurea para a formulação da harmonia de suas sonatas. Isso porque há vários 

pesquisadores que defendem tanto a ideia de que Mozart utilizou da razão áurea quanto que 

de não ter utilizado, pois, o que se deve levar em consideração é quanto a criatividade e a 

incrível noção de proporcionalidade aplicada à música que gênios como Mozart podem ter 

desenvolvido nas composições de suas obras. 

 

1.2 PROGRESSÃO GEOMÉTRICA 

 

Segundo Abdounur (2015a), um dos primeiros sinais de estudos envolvendo a 

matemática e a música remetem ao século VI a.C. quando Pitágoras, por meio de experiências 

sonoras com o monocórdio, deu origem na época ao quarto ramo da matemática: a música. O 

monocórdio, inventado possivelmente por Pitágoras, 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 para dividi-la em duas seções” 

(ABDOUNUR, 2015a, p. 26). Os experimentos de Pitágoras eram constituídos por relações 

entre o comprimento da corda estendida e a altura musical do som que era gerado ao tocar 

essa corda. E seguindo os princípios da própria escola pitagórica, os experimentos buscavam 

relações de números inteiros na produção destes intervalos musicais2. 

Entre os gregos antigos, Pitágoras e seus discípulos foram os únicos até Aristóteles 

que fundamentaram matematicamente a música. A teoria musical se dedicava ao 

reconhecimento das propriedades dos sons, ao cálculo das propriedades musicais e pelo 

estabelecimento dos intervalos musicais, tudo reduzido ao estabelecimento de parâmetros 

matemáticos (FALLAS, 1992). Rodrigues (1999) descreve como foi a descoberta da relação 

dos intervalos musicais com os quocientes formados por números inteiros, conforme a lenda 

                                                 

2 Intervalos musicais são definidos como sendo “a diferença de altura entre dois sons. Conforme o número de 

sons que abrange o intervalo pode ser de: 2º, 3º, 4º, 5º, etc.” (PRIOLLI, 2011, p. 51, grifo do autor). 
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descrita por Guido d’Arezzo (992 – 1050?), em seu pequeno, mas influente, tratado sobre 

música: 

 

Um certo Pitágoras, numa das suas viagens, passou por acaso numa oficina onde se 

batia numa bigorna com cinco martelos. Espantado pela agradável harmonia 

(concordiam) que eles produziam, o nosso filósofo aproximou-se e, pensando 

inicialmente que a qualidade do som e da harmonia (modulationis) estava nas 

diferentes mãos, trocou os martelos. Assim feito, cada martelo conservava o som 

que lhe era próprio. Após ter retirado um que era dissonante, pesou os outros e, coisa 

admirável, pela graça de Deus, o primeiro pesava doze, o segundo nove, o terceiro 

oito, o quarto seis de não sei que unidade de peso.  (RODRIGUES, 1999, p. 17). 

 

O descobrimento dos intervalos consonantes3 é atribuído a Pitágoras, mesmo que já 

conhecido na prática musical muito tempo antes, sendo, portanto, a escola pitagórica uma das 

estudiosas do assunto. Pitágoras descobrira que pressionando a corda em determinados 

lugares do monocórdio se encontrava sons distintos que formavam intervalos musicais com 

diferentes características, conforme ilustram a Figura 11 e a Figura 12. 

Os intervalos considerados harmônicos eram os seguintes: a oitava, que era obtida 

quando se pressionava a corda na metade de seu comprimento, ou seja, com a relação de 1:2; 

o intervalo de quarta, que era obtida na relação de 3:4; e o intervalo de quinta, o qual era 

obtido quando a corda era pressionada na relação de 2:3 do seu comprimento (FALLAS, 

1992). 

 

Figura 11 - As relações matemáticas na formação dos intervalos musicais 

 
Fonte: Camargos (2003, p. 46) 

 

A partir deste experimento que o desenvolvimento de um sistema musical foi possível 

na escola pitagórica e, baseado em suas ideias, se utiliza de relações simples de números 

inteiros. Partindo, então, do pressuposto da oitava ser um intervalo fundamental, a ideia era 

dividir a oitava em sons que determinassem este alfabeto musical por meio do qual a 

linguagem musical seria construída tornando-se natural a partir de uma nota, determinante da 

                                                 

3 “Dois ou mais sons são tanto mais consonantes entre si quanto maior fôr o número de harmônicos comuns ou 

consonantes entre si” (ALALEONA, 1984, p. 29). 
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oitava-universo junto a sua oitava superior, e progredir em intervalos de quintas ascendentes4 

e descendentes, retornado à nota equivalente, acrescida ou diminuída de um número inteiro de 

oitavas, sempre que saísse da oitava-universo (ABDOUNUR, 2015a). Para melhor entender 

esse processo, a Figura 12 mostra o ciclo de quintas completo. 

 

Figura 12 - Ciclo de quintas 

 
Fonte: Garland e Kahn (1995, p. 61) 

 

Segundo Camargos (2010, p. 48), pode-se determinar um modelo pitagórico para o 

problema onde 𝑓 é o valor da nota inicial: 

𝑓𝑛+1 = (
2

3
) . 𝑓𝑛 se 

2

3
𝑓𝑛 >

1

2
𝑓 

𝑓𝑛+1 = 2 (
2

3
) . 𝑓𝑛 se 

2

3
𝑓𝑛 ≤

1

2
𝑓 

Matematicamente tem-se que o intervalo de quinta da nota dó5 (C) é a nota sol (G) e 

que a quinta de sol é a nota ré (D). Portanto, se sol corresponde a 2/3 de dó, a nota ré 

corresponderá a 2/3 de sol, logo tem-se que: 𝑟é =
2

3
. 𝑠𝑜𝑙 =

2

3
.

2

3
=

4

9
. No entanto, 4/9 não 

corresponde a nenhuma fração que determina alguma nota entre a oitava de 𝑑ó = 1 e sua 

próxima oitava 𝑑ó =
1

2
 e então pode-se multiplicar este valor por 2 e obter a fração da nota ré 

que corresponde à fração 8/9 (CAMARGOS, 2010). A Figura 13 mostra o esquema de um 

piano atual. 

 

                                                 

4 Os intervalos ditos ascendentes ocorrem quando a primeira nota é mais grave que a segunda e os intervalos 

descendentes são quando a primeira nota passa a ser mais aguda que a segunda (PRIOLLI, 2011). 
5 Para esta notação, o dó é equivalente a C, ré é D, mi é E, fá é F, sol é G, lá é A e si é B. 
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Figura 13 - Ciclo de quintas representado no teclado 

 
Fonte: Adaptado de Camargos (2003, p. 53) 

 

Para obter a quinta da nota ré, o lá, é usada a mesma ideia, ficando: 𝑙á =
2

3
. 𝑟é =

2

3
.

8

9
=

16

27
. Percorrendo ainda mais o ciclo de quintas, com a nota mi, se terá  𝑚𝑖 =

2

3
. 𝑙á =

2

3
.

16

27
=

32

81
, fração esta que não estaria entre as frações da primeira oitava, mas multiplicando 

por 2 temos 𝑚𝑖 =
64

81
. Para gerar a fração correspondente à nota si, é feito: 𝑠𝑖 =

2

3
. 𝑚𝑖 =

2

3
.

64

81
=

128

243
 (CAMARGOS, 2010). 

Como pressuposto de que as notas diferenciadas pelos intervalos de oitava 

demonstram certa semelhança, pode-se dizer “[...] que duas notas são equivalentes se o 

intervalo definido por elas for um número inteiro de oitavas” (ABDOUNUR, 2015a, p. 31) e 

esta sequência formada pelo ciclo de quintas é denominada de gama pitagórica. 

A primeira coluna na Tabela 2 apresenta as razões e as notas respectivamente geradas 

pela composição de quintas e decompondo as oitavas todas as vezes que a nota gerada supera 

a oitava, ou, matematicamente, sempre que a razão é menor que 1:2, para que as notas sempre 

sejam mantidas na mesma oitava mantendo as razões entre 1:1 e 1:2 (ABDOUNUR, 2015b). 

 

Tabela 2 - Construção da escala pitagórica 

 
Fonte: Abdounur (2015b, p. 159) 
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Na Figura 14 a escala pitagórica está organizada em semitons a partir dos dados 

apresentados na Tabela 2. 

 

Figura 14 - As notas em ordem crescente de tonalidade 

 
Fonte: Abdounur (2015b, p. 158) 

 

O reordenamento das linhas da Tabela 2 feitas pelo uso de números decimais origina a 

escala cromática pitagórica, conforme a Tabela 3. Nela, a coluna ratio expressa a fração que 

determina a nota. Já a coluna distance expressa a razão mostrada com o decimal do intervalo 

entre duas notas consecutivas apresentando dois tipos de semitom6 na escala pitagórica. 

 

Tabela 3 - A construção da escala pitagórica cromática 

 
Fonte: Abdounur (2015b, p. 160) 

 

A partir do reordenamento tem-se uma nova escala cromática, representada pela 

Figura 15: 

                                                 

6 Semitom é o menor intervalo da escala musical ocidental. Representa a metade de um tom. 
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Figura 15 - Escala cromática gerada pela Tabela 3  

 
Fonte: Abdounur (2015b, p. 159) 

 

Destaca-se que as notas F e c encontradas na tabela cuja razão é 131072: 177147 =

0,73990527641 e 262144: 531441 = 0,49327018427, respectivamente, são ligeiramente 

diferentes de 3:4 e 1:2, relativas à escala pitagórica. O dó (C) era considerado a nota inicial, 

então este resultado significa que a quarta e a oitava obtidas pelo processo anteriormente 

mencionado não são exatamente as mesmas obtidas na descoberta com o monocórdio, 

atribuído a Pitágoras, de razões numéricas correspondentes ao intervalo principal da escala 

musical. Isto significa que os ciclos de oitavas e de quintas não se encontram, como será 

mostrado mais à frente e que a melhor aproximação para esse encontro acontece com 7 

oitavas e 12 quintas, como encontrado na Figura 16 (ABDOUNUR, 2015b). 

 

Figura 16 - Ciclo de quintas e ciclo de oitavas 

 
Fonte: Camargos (2010, p. 53) 

 

A partir de tais considerações, é plausível que as razões determinadas pela quarta e 

pela oitava na escala pitagórica resultam do experimento do monocórdio, ou seja, da 

percepção musical que tais razões produzem destes intervalos. Essas razões foram a 

consonante perfeita no contexto musical grego e foram produzidas por intervalos compostos 

por pequenos números. As notas entre as quais a diferença é um número inteiro de oitavas 

mostram similaridade semântica manifestada, por exemplo, quando a criança tenta repetir a 

música cantada por um adulto, fazendo a diferença de oitavas porque não consegue alcançar a 

nota original emitida pelo mesmo (ABDOUNUR, 2015b). 

Não há perda de generalidade se a primeira nota for considerada como sendo qualquer 

outra além do dó. Este processo poderia resultar na mesma dinâmica se isto tivesse começado 

com outra nota. Por exemplo, o semitom entre F e F#, produzido por (512: 729)/(3: 4) 

equivalente a 2048: 2187, é aproximadamente 0,9364; enquanto que o semitom entre G e F#, 
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produzido por (2: 3)/(512: 729), equivalente a 1458:1536, é aproximadamente 0,9492. De 

acordo com a Tabela 3, se obtém a escala na qual o tom não é igualmente dividido, mas 

aproximado e cada tom de cada escala é dividido em dois diferentes semitons. O processo 

leva a uma escala assimétrica. O compromisso entre a simetria e a pureza na construção da 

escala vai ser estremecido com o advento do temperamento igual, quando a mudança 

conceitual ocorreu na base matemática, agora baseada nos números irracionais, como serão 

mostrados a seguir (ABDOUNUR, 2015b). 

No final da Idade Média, sérias alternativas para a afinação pitagórica foram 

inicialmente consideradas pelos teóricos musicais para atender a necessidade de uma nova 

linguagem musical provida pela polifonia7. Ou seja, supondo que os ciclos de quinta e de 

oitava se encontrem, existiriam 𝑚 e 𝑛 inteiros tais que (2: 3)𝑛 = (1: 2)𝑚, isto é, 3𝑛 = 2𝑚+𝑛, 

que é impossível.  

Weber (1995) afirma que a resolução do problema da divisão da oitava vai de encontro 

com as questões de necessidade harmônicas e necessidades melódicas. Surge a necessidade do 

desenvolvimento do temperamento, que é, em sentido mais amplo, toda escala na qual o 

princípio da distância é levado de tal modo que a pureza dos intervalos é relativizada com o 

fim de compensar a contradição dos distintos círculos de intervalos entre si, diante da redução 

de distâncias sonoras aproximadamente justas. 

No século XVI dominava um temperamento parcial, especialmente em instrumentos 

com uma afinação fixa, como por exemplo, os instrumentos de teclas. Neste período os 

espaços sonoros de tais instrumentos não excediam muito mais da extensão das vozes 

cantantes, pois sua principal função era de acompanhamento desta música vocal. Importava, 

então, equiparar a afinação no interior das quatro quintas centrais do piano e manter a pureza 

do intervalo de terça. São vários os meios para esta equiparação. O temperamento desigual 

deveria afinar de modo justo, mas na prática ocorria que era perceptível a inconveniência que 

trazia todos os temperamentos desiguais que alteravam a quinta (WEBER, 1995). 

O aumento do espaço sonoro dos órgãos e pianos buscando desenvolvimento na 

música puramente instrumental, as dificuldades técnicas de utilização de pianos com teclados 

superiores a 30 ou 50 teclas, a necessidade das transposições e os movimentos dos acordes 

levaram ao desenvolvimento da ideia de temperamento igual, ou seja, “[...] a divisão da oitava 

em 12 distâncias iguais de semitom, cada uma de √1/212
” [...] Toda a moderna música 

                                                 

7 “Duas ou mais linhas melódicas entretecidas ao mesmo tempo (às vezes, também chamada de 

contrapontística)” (BENNETT, 1986, p. 12, grifo do autor). 
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acórdico-harmônica não é concebível sem o temperamento e suas conseqüências. Só o 

temperamento proporcionou-lhe a liberdade plena” (WEBER, 1995, p. 132-133). 

Desenvolvido e sistematizado no século XVII e início do século XVIII, este modelo que 

consistia na divisão da oitava em 12 intervalos iguais de semitom permitia que o 

instrumentista de tecla pudesse executar uma peça em qualquer tonalidade diatônica 

(ABDOUNUR, 2015a). Segundo O’Keefee (1972), o problema era encontrar um fator 𝑓 que 

correspondesse ao intervalo de semitom que ao multiplicar 12 vezes numa frequência 𝑓0 = 1, 

correspondente a uma determinada nota, atingiria a oitava referente à frequência 2. 

A expressão 𝑓0. 𝑓. 𝑓. 𝑓. 𝑓. . . 𝑓 = 𝑓0. 𝑓12 = 2. 𝑓0 é uma solução matemática simples 

atualmente, mas que precisou utilizar um novo instrumento de cálculo que viria a ser 

construído somente no século XVII: os logaritmos. A formulação teórica do temperamento 

igual seria descrita na obra De Musica publicada em Salamanca, de F. Salinas, em 1577, 

quando afirmava que a oitava deve ser dividida em doze partes iguais e proporcionais 

(RODRIGUES, 1999). 

Baseado na progressão geométrica8, Euler pesquisou um sistema de afinação que 

permitisse os compositores modularem quaisquer dos 12 centros tonais sem distorções. A 

conclusão é que o fator 𝑓 deve assumir um valor de 21/12. Assim, considerando o dó, como 

sendo de frequência 1 apenas como referência, obtém-se as outras notas da gama temperada 

(ABDOUNUR, 2015a): 

𝑑ó# = 𝑟é𝑏 = 2
1

12, 𝑟é = 2
2

12 = 2
1
6, 𝑟é# = 𝑚𝑖𝑏 = 2

3
12 = 2

1
4, 𝑚𝑖 = 2

4
12 = 2

1
3, 𝑓á = 2

5
12, 𝑓á#

= 𝑠𝑜𝑙𝑏 = 2
6

12 = 2
1
2, 𝑠𝑜𝑙 = 2

7
12, 𝑠𝑜𝑙# = 𝑙á𝑏 = 2

8
12 = 2

2
3, 𝑙á = 2

9
12 = 2

3
4, 𝑙á#

= 𝑠𝑖𝑏 = 2
10
12 = 2

5
6, 𝑠𝑖 = 2

11
12, 𝑑ó = 2. 

Estas notas da escala temperada possuem, portanto, as seguintes relações de 

frequência com a nota inicial (o dó) (ABDOUNUR, 2015a): 

dó  ré mi fá sol lá si dó 

1  2
1

6 2
1

3 2
5

12 2
7

12 2
3

4 2
11

12 2 

“Nesse ponto, caberia ainda levantar a questão de por que escolher 12 notas entre os 

300 sons diferentes dentro de uma oitava possíveis de discriminar pelo ouvido humano 

treinado” (MARTIN, 1948, p. 493 apud ABDOUNUR, 2015a, p. 112). Segundo Abdounur 

                                                 

8 “Progressão Geométrica (PG) é toda sequência de números não-nulos na qual é constante o quociente da 

divisão de cada termo (a partir do segundo) pelo termo anterior. Esse quociente constante é chamado razão (q) 

da progressão. Ou seja, uma progressão geométrica é uma sequência na qual a taxa de crescimento relativo de 

cada termo para o seguinte é sempre a mesma” (DANTE, 2009, p. 142, grifo do autor). 
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(2015a), a divisão por 12 notas em uma oitava se deu pelo respeito a continuidade da escala 

grega que tinha como construção o percurso de quintas. Porém, nada impede a construção de 

uma escala utilizando-se qualquer outro número de notas em uma oitava.  
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2 OFICINA I: A RAZÃO ÁUREA NA MÚSICA 

 

Esta atividade envolve a construção geométrica da razão áurea e também a 

determinação deste número irracional e a forma que ele se apresenta nas diversas sonatas de 

Mozart. Para a realização das atividades usar: lápis, réguas, compassos, esquadros e folhas 

brancas. Além disto, é necessário que os alunos tenham acesso à internet e computadores ou 

smartphones e fones de ouvido. Para a apresentação dos temas, estão disponibilizados slides 

em http://bu.furb.br/consulta/novaConsulta/pesqPosGrad.php 

Etapa 1: apresentar aos estudantes o recorte relacionado à razão áurea do episódio 

entre 7’20” até 13’55” Donald no País da Matemágica, produzido por © Disney. 

Considerações Didáticas: após a apresentar os slides iniciais e mostrar o episódio, 

comentar as informações históricas que o episódio aborda, como a escola pitagórica, e 

comentar sobre a importância da razão áurea para a arquitetura e as artes plásticas. 

Etapa 2: apresentar os slides 9 até 26 nos quais está descrita a construção geométrica 

da razão áurea com régua, esquadro e compasso conforme explicada a seguir. 

 Considerações Didáticas: nesta etapa, fazer a construção geométrica da razão áurea 

com o auxílio do esquadro e compasso. Os alunos devem ter em mãos os materiais 

necessários para a atividade e acompanhar o professor, que deve mostrar os passos das 

construções geométricas no quadro. Inicia-se com um segmento 𝐴𝐵 qualquer, e deve-se obter 

o ponto médio de 𝐴𝐵 colocando a ponta seca do compasso em 𝐴 com uma abertura qualquer 

que seja visivelmente maior que a metade do segmento e traçar um arco de circunferência 

sobre e outro abaixo do segmento. Repetir o processo no ponto B, cortando os arcos de 

circunferência traçados anteriormente. Com uma régua, traçar o segmento que passe pelo 

ponto de intersecção dos dois arcos de circunferência. Este segmento divide o segmento 𝐴𝐵 

ao meio. 
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Apagar os pontos e outras marcações que não serão mais úteis daqui em diante. 

 

 

Construir a paralela que passa por 𝑀 e é perpendicular a 𝐵. 

 

 
 

Com a ponta seca do compasso no ponto 𝐵, traçar uma circunferência de raio 𝐵𝑀 de 

tal forma que determine o ponto 𝐶 conforme a imagem a seguir. 
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O segmento 𝐵𝐶 é perpendicular ao segmento 𝐴𝐵 e mede metade de seu comprimento. 

Traçando um segmento de reta que passe nos pontos 𝐴 e 𝐶 se obtém o triângulo ∆𝐴𝐵𝐶. 

 
 

Posicionar a ponta seca do compasso em 𝐶 e abrir o compasso até o ponto 𝐵 e traçar 

uma circunferência de tal forma que determine o ponto 𝐸 em 𝐴𝐶. 
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Por último, posicionar a ponta seca do compasso no vértice 𝐴 do triângulo ∆𝐴𝐵𝐶 e 

abrir o compasso até o ponto 𝐸. Traçar uma circunferência de tal forma que intercepte 𝐴𝐵 no 

ponto 𝐷. O ponto 𝐷
 
divide 𝐴𝐵 em média e extrema razão. 

 

 
 

Etapa 3: apresentar os slides 27 até 37 nos quais está descrita a construção do 

retângulo áureo com compasso, esquadro e régua conforme explicações seguintes. 

 

 
 

Considerações Didáticas: da construção geométrica da razão áurea da atividade 

anterior, construir um retângulo áureo. Para isso, inicia-se determinando o ponto médio 𝐺 de 

𝐴𝐷̅̅ ̅̅  utilizando o compasso, conforme feito na atividade anterior. 
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A partir dos pontos 𝐴, 𝐷 e 𝐵, traçar retas perpendiculares ao segmento 𝐴𝐵. 

 

 
 

Com a ponta seca do compasso posicionado em 𝐺, traçar um arco de circunferência de 

raio 𝐺𝐵 de tal forma que determine o ponto 𝐸. 

 

 
 

Depois de determinar o ponto 𝐸, traçar 𝐶𝐹 paralelo a 𝐴𝐵. 
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Para finalizar, manter apenas o retângulo 𝐴𝐵𝐹𝐶 e 𝐸𝐷𝐵𝐹. 

 

 
 

Etapa 4: slides 38 até 47. Cálculo do valor do número áureo. 
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Etapa 5: slide 48 e 49. Trecho do filme Amadeus. 

 

 
 

Considerações Pedagógicas: mostrar um trecho do filme Amadeus aos estudantes. O 

trecho refere-se à parte compreendida entre 24 minutos de filme até aproximadamente 37 

minutos, quando Mozart é apresentado ao imperador, e Salieri oferece a Marcha de Boas-

Vindas, que havia sido composta por ele. Após ter ouvido a marcha apenas uma vez, Mozart a 

executa e improvisa sobre esta composição transformando-a na melodia da ária Non più 

andrai, de sua ópera As Bodas de Fígaro. Desta forma, é possível possibilitar uma noção aos 
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estudantes de época, local e costumes em que Mozart viveu, além de ser um trecho cômico do 

filme. 

Etapa 6: slides 50 até 53 

 
 

  

 

Considerações Pedagógicas: a razão áurea é encontrada, na música, em geração de 

mudanças rítmicas, por exemplo, ou na composição de uma linha melódica. Na disposição 

dos elementos melódicos no decorrer da música, pode ser observado que o clímax dela fica 

localizado aproximadamente no ponto da razão áurea, ou seja, cerca de 61,8% do tempo total 

da composição. É nesse ponto que ocorrem significativas mudanças de notas ou estruturas de 

acordes. Uma música de 32 compassos, por exemplo, terá seu clímax no compasso 12. 

No período ocidental clássico, a estrutura básica de composição de uma sonata é 

formada de três movimentos. Na maioria das vezes o primeiro rápido, o segundo lento e o 

terceiro novamente rápido. Cada movimento consiste em três secções principais: a exposição, 

quando é apresentado o tema principal; o desenvolvimento, onde há o desenrolar do tema; e a 

recapitulação quando é retomado e reafirmado o tema principal. A Figura 17 mostra um 

segmento de reta representando a divisão da sonata clássica nas três secções, onde a 

representa a exposição e b representa o desenvolvimento e a recapitulação. 

 

Figura 17 - Seções de uma sonata clássica 

 
Fonte: Souza e Abdounur (2011, p. 4) 
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Etapa 7: slides 54 até 57. 

 
 

  

  
 

Considerações Didáticas: nesta parte, explicar como realizar a verificação se uma 

música apresenta a razão áurea em sua composição. A verificação é dada através da contagem 

do número de compassos que a partitura da música apresenta e relacionando esta quantidade 

para cada uma das secções, tanto a ou b. Os compassos em uma partitura são encontrados 

facilmente observando o símbolo que têm, que é representado por uma barra vertical que 

divide as notas musicais para cada compasso. 

Etapa 8: slide 60. 
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Considerações Didáticas: a atividade consiste em levar os alunos para a sala 

informatizada, cada aluno com seu fone de ouvido e entregar uma lista de sonatas de Mozart 

que devem ser procuradas no site Youtube para serem ouvidas por cada estudante. Esta lista 

está no Apêndice C, que traz cada um dos links para as sonatas e suas respectivas partituras. 

Entregar para cada aluno aproximadamente uma ou duas sonatas para esta atividade. O 

que o aluno deve fazer é contar os compassos da partitura até chegar na primeira barra de 

repetição e contar o número de compassos depois desta barra de repetição e preencher a 

atividade relativa ao Apêndice B. 

As contagens realizadas pelos estudantes devem ser registradas em uma tabela 

(previamente preparada) projetada no quadro branco da sala de aula, adaptada da pesquisa 

realizada por John F. Putz, em 1995, onde: 

(i) na primeira coluna está a lista de códigos que correspondem à catalogação das 

sonatas de Mozart feita por Ludwig Köchel; 

(ii) na segunda coluna, denominada a, é registrada a quantidade de compassos da parte 

correspondente à exposição do tema da sonata; 

(iii) na terceira coluna, b, a quantidade de compassos da parte correspondente ao 

desenvolvimento e recapitulação do tema; 

(iv) na quarta coluna é registrada a soma a + b. 

Para o professor conferir a exatidão das contagens realizadas pelos estudantes, a tabela 

apresentada na Figura 18 pode servir como gabarito. 

 

Figura 18 - Sonatas analisadas por Putz (1995) 

 
Fonte: Putz (1995, p. 277) 
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Etapa 9: slide 67. Dividir o número de compassos totais (𝑎 + 𝑏) pelo número de 

compassos do trecho 𝑏 e colocar os dados em um gráfico. 

 

 
 

Considerações didáticas: os estudantes devem dividir estes números de compassos 

para verificar a proximidade com a razão áurea, mostrando, assim, o quão próximo Mozart 

chegou da razão áurea na composição de suas sonatas. Depois que todos os alunos fizerem as 

contagens de compassos e também as devidas divisões, fazer no quadro um gráfico com a 

função 𝑦 = 𝜑. 𝑥, e marcando os pontos resultantes dos cálculos que os alunos realizaram com 

a contagem dos compassos. Fazer este gráfico no computador do professor e projetar para que 

a sala inteira veja e analise o gráfico gerado. 

Será possível perceber que os pontos ficarão muito próximos à linha da função 𝑦 =

𝜑. 𝑥, o que mostra que estas sonatas têm uma distribuição que segue a razão áurea. O 

professor deve explicar aos estudantes que não se pode afirmar que Mozart utilizou de fato a 

razão áurea para a formulação da harmonia de suas sonatas. Existem vários pesquisadores que 

defendem tanto a ideia de que Mozart utilizou da razão áurea quanto que não usou, mas o que 

se deve levar em conta, é quanto a criatividade e a incrível noção de proporcionalidade 

aplicada à música que gênios como Mozart podem ter desenvolvido nas composições de suas 

obras.  
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3 OFICINA II: PROGRESSÃO GEOMÉTRICA EM INSTRUMENTOS DE CORDA 

TEMPERADOS 

 

Para a realização da atividade que relaciona as progressões geométricas à música, 

envolvendo cálculos para a determinação da posição dos trastes de instrumentos de escala 

igualmente temperadas, deve-se utilizar violões preferencialmente danificados. 

Os violões devem estar modificados para o uso nas atividades didáticas: em cada 

deixar apenas duas cordas, de mesmas características e afinadas na mesma nota: lá; retirar os 

trastes e lixar e pintar os braços dos violões de forma que não mostrem as marcações dos 

trastes. Este último procedimento, mostrado na Figura 19 é essencial porque as atividades 

dependem das medidas que os estudantes tirarão do instrumento, e, caso os trastes não forem 

tirados, o estudante poderia simplesmente medir comprimentos já estabelecidos pelos trastes. 

 

Figura 19 - Trastes sendo retirados do violão 

 
Fonte: Pesquisa (2017) 

 

Outro detalhe é que a maioria dos violões é de diferentes formas e marcas, tornando a 

atividade mais rica. No entanto, se a atividade dispusesse de violões idênticos, nada afetaria 

no andamento da aula. 

Para a medição da frequência sonora podem ser usados aplicativos disponibilizados 

para celulares e instalados nos smartphones dos alunos participantes desta oficina e para as 

medições necessárias durante as atividades, é necessário que seja disponibilizado fitas 

métricas. 

O objetivo desta primeira atividade consiste em que o estudante perceba os diferentes 

intervalos musicais consonantes da mesma forma como historiadores pressupõem que 

Pitágoras tenha realizado no seu experimento com o monocórdio. 
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Etapa 1: apresentar slide 78. 

Considerações didáticas: O vídeo trata de um luthier9 que constrói uma guitarra. O 

link para a visualização do vídeo é https://www.youtube.com/watch?v=fliUGO0VyEM. 

Problematizar com os estudantes esta técnica de determinação da escala de um instrumento 

musical de cordas. Questionar os estudantes sobre a forma que o luthier determina esta escala 

e como ele sabe que esta técnica funciona com perguntas como: Esta técnica sempre foi a 

mesma? Quando a humanidade começou a usar desta técnica? Quem a determinou? 

Problematizar a técnica da marcação das tonalidades do violão relacionando as 

medidas com razões que apresentam uma coerência lógica, ou seja, enfatizar que há uma 

razão que determina as distâncias de uma casa10 do violão à outra casa. Esta relação é possível 

ser determinada pela matemática. 

Etapa 2: projetar os slides 79 até 86. 

  

 

                                                 

9 Profissional que constrói e repara instrumentos musicais. 
10 As casas de um instrumento musical de escala temperada são os espaços entre os trastes em que o músico 

pressiona a corda para conseguir a nota desejada. 
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Considerações didáticas: comentar com os estudantes que Pitágoras é considerado o 

primeiro filósofo a relatar cientificamente o estudo matemático da música, que remete ao 

século VI a.C., quando ele teria utilizado um instrumento chamado monocórdio, dando 

origem ao quarto ramo da matemática: a música.  

Em seguida apresentar aos estudantes o monocórdio, ilustrado pela Figura 20, 

inventado possivelmente por Pitágoras, é um instrumento composto por uma única corda 
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estendida entre dois cavaletes fixos sobre uma mesa ou prancha possuindo, ainda, um cavalete 

móvel colocado sob a corda para dividi-la em duas seções. Apesar da Figura 20 mostrar um 

instrumento com várias cordas, a imagem é apenas ilustrativa, mas refere-se aos experimentos 

de Pitágoras com intervalos musicais. 

 

Figura 20 - O monocórdio 

 
Fonte: Rodrigues (1999, p. 18) 

 

Em seguida mostrar aos estudantes o que vem a ser um som consonante e um som 

dissonante de preferência utilizando um dos violões adaptados para esta oficina posicionando 

o dedo em locais que geram sons agradáveis e sons não tão agradáveis ao ouvido humano. 

Combinações de sons que soam agradáveis são descritos como consonantes e o inverso é 

definido como dissonante. Um som consonante no violão pode ser encontrado tocando uma 

corda a 1/2 de seu comprimento total e comparando com o som da corda sendo tocada no seu 

tamanho total. Este som é identificado pelo ouvido humano como o mesmo som, porém um é 

mais agudo que o outro. Outros intervalos musicais consonantes podem ser obtidos tocando a 

corda a 2/3 de seu comprimento e 3/4 de seu comprimento, mostrando à turma, então, estas 

relações acontecendo no violão para que percebam a consonância dos intervalos, da forma 

como Pitágoras teria feito durante seus experimentos. 

Etapa 3: slides 87 até 93. Dividir a turma em grupos e entregar para cada grupo um 

dos violões sem trastes. 
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Considerações didáticas: explicar que devem localizar sons que soam consonantes 

pressionando as cordas em diferentes lugares do braço do instrumento. Como cada violão 

apresenta apenas duas cordas de mesma propriedade e afinadas na mesma nota, este 

procedimento é feito tocando as duas cordas ao mesmo tempo, com uma destas cordas sem 

ser pressionada em nenhum local do braço do instrumento e com uma das cordas sendo 

pressionada em locais do braço do instrumento de modo que as duas cordas soando gerem 

sons agradáveis. Para a realização desta atividade os estudantes basear-se-ão nas suas 

audições, julgando se o som produzido combina ou não. Na atividade, assim que os estudantes 

encontrarem os intervalos consonantes devem anotar as medidas tanto do comprimento 

referente ao tamanho da corda que não foi pressionada em local algum do braço do 

instrumento quanto da corda que foi pressionada. Alguns grupos podem localizar os 4 

intervalos, outros 3, outros 2 e outro apenas 1. 

O slide a seguir mostra uma tabela que os estudantes devem preencher com os dados 

coletados das medições dos violões que lhes foi entregue e, assim, calcular o quociente entre a 

medida da corda pressionada e da corda sem ser pressionada. 
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Depois de registrada cada medida encontrada, discutir sobre os procedimentos 

utilizados por Pitágoras, que, seguindo os ideais da escola pitagórica, buscava a resposta nos 

números inteiros. Mostrar os procedimentos utilizados por Pitágoras, utilizando frações de 

números inteiros e fazer uma comparação com as medidas informadas pela turma. As 

aproximações das respostas dos grupos com o valor decimal das frações 1/2, 2/3 e 3/4, que 

são 0,5; 0,666 …; 0,75 respectivamente deve ser muito próxima. 

A escala musical ocidental conhecida atualmente começa a surgir a partir deste 

experimento de Pitágoras e os intervalos musicais encontrados por ele são hoje conhecidos 

como intervalos de quarta, quinta e oitava, conforme mostra a Figura 21. O intervalo entre o 

som produzido por uma corda inteira e aquele produzido dividindo-a pela metade é conhecido 

por intervalo de oitava. Ao intervalo de som produzido pelos 3/4 da corda, foi chamado de 

intervalo de quarta (a nota fá, por exemplo, é a quarta nota a partir de dó). Ao intervalo de 

som produzido pelos 2/3 da corda chamou-se intervalo de quinta (a nota sol, por exemplo, é a 

quinta nota após o dó se o tomarmos como referência).  

 

Figura 21 - Intervalos musicais definidos por Pitágoras 

 
Fonte: Jablonski (2014, p. 60) 

 

Etapa 4: slides 94 e 95. 
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Considerações didáticas: após a explanação sobre o método possivelmente usado por 

Pitágoras, cada grupo, com seus respectivos violões, deve localizar os intervalos musicais 

consonantes citados anteriormente: oitava, quinta e quarta, mas não se baseando mais na 

audição, mas sim utilizando primeiramente destas frações de números inteiros para determinar 

a posição que a corda deverá ser pressionada no braço do instrumento. Para isso os estudantes 

devem medir o tamanho total da corda esticada e depois calcular, a partir do uso de frações de 

números inteiros apresentado anteriormente, a posição da nota no braço do instrumento. 

Etapa 5: slide 97 até 104. 
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Considerações didáticas: levantar uma questão aos estudantes sobre como calcular a 

medida dos outros intervalos musicais. 

Nesta atividade mostrar o processo de determinação da escala musical pitagórica 

completa, já que ainda falta determinar os intervalos das notas ré, mi, lá e si da Figura 22. 

 

Figura 22 - Intervalos a serem determinados 

 
Fonte: Adaptado de Jablonski (2014, p. 60) 

 

Para a determinação da fração relativa às estas notas citadas, utilizar a relação entre as 

frações que determinam a nota fá e a nota sol da Figura 22. As relações entre as duas notas 

podem ser obtidas da seguinte forma:

2

3
3

4

=
2

3
.

4

3
=

8

9
 

A fração 8/9 trata da diferença de comprimento de um intervalo de um tom. Agora, 

com esta fração, pode-se calcular as frações das notas que ainda faltam. Utilizar as frações já 

prontas, correspondentes às notas dó (1/1), a nota fá (3/4) e a nota sol (2/3) e calcular as notas 

restantes. 

Os estudantes, então, devem calcular da seguinte forma: 

a) A partir da nota dó (1/ 1), obtemos a fração correspondente à nota ré multiplicando por 8/9. 

1

1
.

8

9
=

8

9
, esta fração, portanto, trata-se da nota ré. 

b) A partir da nota ré (8/9), obtém-se a fração correspondente ao mi e multiplicando por 8/9. 

8

9
.

8

9
=

64

81
, tratando-se, portanto, da nota mi. 

c) A partir da nota sol (2/3), obtemos a fração correspondente à nota lá multiplicando por 8/9. 
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2

3
.

8

9
=

16

27
, tratando-se, portanto, da nota lá. 

d) A partir da nota lá (16/27), obtemos a fração que corresponde à nota si multiplicando por 

8/9 novamente. 

16

27
.

8

9
=

128

243
, tratando-se, portanto, da nota si. 

Assim, é possível completar os degraus que faltam para determinar a escala pitagórica 

completa como mostra a Figura 23. 

 

Figura 23 - Escala pitagórica completa 

 
Fonte: Adaptado de Jablonski (2014, p. 60) 

 

Etapa 6: slide 105. 

 

  
 

Considerações didáticas: a partir das frações determinadas anteriormente, cada grupo 

deve localizar no braço do violão os intervalos calculados.  

Usando como exemplo os valores de um violão que apresentava uma corda esticada 

com o tamanho total de 65 cm com nota fundamental o dó, os seguintes cálculos são 

relacionados à determinação de todas as notas citadas na atividade anterior. 

Para a nota dó (nota fundamental), não é necessário a realização de cálculos pois a 

corda solta já apresenta a nota dó; 
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Para a nota ré, os estudantes devem multiplicar o comprimento total da corda esticada 

por 
8

9
, obtendo: 65.

8

9
= 49,777 … 𝑐𝑚, desta forma, a corda precisará ser pressionada a uma 

distância de 49,7 cm aproximadamente para a obtenção da nota ré; 

Para a nota mi, os estudantes devem multiplicar o comprimento total da corda esticada 

por 
64

81
, obtendo: 65.

64

81
= 51,35 𝑐𝑚, aproximadamente. Desta forma, a corda precisará ser 

pressionada a uma distância de 51,35 cm aproximadamente para a obtenção da nota mi. 

Para as notas fá e sol, não será necessário o cálculo pois na atividade anterior já foi 

determinada a posição desta nota. 

Para a nota lá, os estudantes devem multiplicar o comprimento total da corda esticada 

por 
16

27
, obtendo: 65.

16

27
, = 38,51 𝑐𝑚, aproximadamente. Desta forma, a corda precisará ser 

pressionada a uma distância de 38,51 cm aproximadamente para a obtenção da nota lá. 

Para a nota si, os estudantes devem multiplicar o comprimento total da corda esticada 

por 
128

243
, obtendo: 65.

128

243
= 34,23 𝑐𝑚, aproximadamente. Desta forma, a corda precisará ser 

pressionada a uma distância de 34,23 cm aproximadamente para a obtenção da nota si. 

Etapa 7: slide 109 até 122. 
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Considerações didáticas: como na atividade anterior foram determinadas as frações 

que geram a distância que a corda deve ser pressionada para a obtenção das sete notas da 

escala natural11, questionar os estudantes quanto à determinação dos semitons, que até o 

momento não foram mencionados. Para melhor ilustrar a existência dos semitons, têm-se na 

Figura 24 os mesmos presentes nas teclas pretas do piano. 

 

                                                 

11 “A escala natural, para a qual tende naturalmente o sentimento musical humano, recebeu tal denominação 

justamente por ser baseada sobre o fenômeno físico-harmônico. Nela figuram, coordenados, os intervalos, mais 

simples e harmoniosos que o fenômeno físico-harmônico nos apresenta.” (ALALEONA, 1984, p. 24, grifo do 

autor) 
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Figura 24 - Teclas brancas e pretas do teclado 

 
Fonte: Camargos (2010, p. 54) 

 

O ciclo de quintas determina a formação dos semitons dividindo a oitava em sons a 

partir da progressão em intervalos de quintas ascendentes e descendentes, retornando à nota 

equivalente ao final do ciclo e determinando as 12 notas da escala temperada12 atual, o que 

explica o violão ter 12 casas em uma oitava. A Figura 25 mostra o ciclo de quintas completo. 

 

Figura 25 - Ciclo de quintas 

 
Fonte: Adaptado de Garland e Kahn (1995, p. 61) 

 

Este ciclo de quintas pode ser verificado avançando 7 teclas no piano em cada vez até 

chegar à nota dó novamente, mas em outra oitava. A Figura 26 mostra este ciclo no teclado de 

um piano. 

 

Figura 26 - Ciclo de quintas representado no teclado 

 
Fonte: Adaptado de Camargos (2003, p. 53) 

                                                 

12 A escala temperada é obtida pela divisão mecânica da oitava em doze semitons iguais (ALALEONA, 1984). 
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Entregar aos estudantes uma folha de atividades, disponível no Apêndice A desta 

dissertação. Nesta folha há a imagem de um teclado de um piano em que os estudantes devem 

determinar a posição de todas as notas do ciclo de quintas iniciando no dó até retornar ao dó, 

7 oitavas acima. 

Após os estudantes identificarem as notas que fazem parte do ciclo de quintas, pedir 

para que sejam determinadas as frações correspondentes à cada nota. Para isso, considerar o 

valor da nota dó como sendo igual a 1 e multiplicar este valor pelas frações correspondentes 

de 𝑛 intervalos de quinta, representada pela fração 2/3. 

dó (inicial): 

1 

sol: 

1. (
2

3
)

1

=
2

3
 

ré: 

1. (
2

3
)

2

=
4

9
 

lá: 

1. (
2

3
)

3

=
8

27
 

mi: 

1. (
2

3
)

4

=
16

81
 

si: 

1. (
2

3
)

5

=
32

243
 

sol♭ ou fá♯: 

1. (
2

3
)

6

=
64

729
 

ré♭ ou C♯: 

1. (
2

3
)

7

=
128

2187
 

lá♭ ou G♯: 

1. (
2

3
)

8

=
256

6561
 

mi♭ ou ré♯: 
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1. (
2

3
)

9

=
512

19683
 

si♭ ou lá♯: 

1. (
2

3
)

10

=
1024

59049
 

fá: 

1. (
2

3
)

11

=
2048

177147
 

dó (após 7 oitavas): 

1. (
2

3
)

12

=
4096

531441
 

Na próxima atividade, explicar aos estudantes o ciclo de oitavas. O ciclo de oitavas 

percorre o teclado de forma a adicionar 12 teclas e chegar a mesma nota na próxima oitava. 

Neste percurso é necessário multiplicar sempre por 
1

2
. 

𝐷ó1: 

1 

𝐷ó2: 

1. (
1

2
)

1

=
1

2
 

𝐷ó3: 

1. (
1

2
)

2

=
1

4
 

𝐷ó4: 

1. (
1

2
)

3

=
1

8
 

𝐷ó5: 

1. (
1

2
)

4

=
1

16
 

𝐷ó6: 

1. (
1

2
)

5

=
1

32
 

𝐷ó7: 

1. (
1

2
)

6

=
1

64
 

𝐷ó8: 
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1. (
1

2
)

7

=
1

128
 

Etapa 8: slides 123 até 126. 

 

 

  

 

Considerações didáticas: no caso do ciclo de quintas, o último dó do teclado que é 

atingido, depois de 7 oitavas, tem valor de 
4096

531441
, que gera um número decimal igual a 

0,007707346629 … enquanto que o mesmo dó alcançado pelo ciclo de oitavas gera uma 

fração igual a 
1

128
, que gera um número decimal igual a 0,0078125. Esta diferença gera o que 

é chamado de coma pitagórico, que, apesar de numericamente parecer pouco, pode gerar uma 

diferença audível quando feita a progressão por quintas e a progressão por oitavas. Além 

disso, conforme a progressão vai se distanciando a diferença entre as notas vai ficando maior. 

O vídeo apresentado no slide 56 mostra esta progressão das duas formas e a diferença que é 

gerada ao final. 

Etapa 9: slides 127 até 136. 
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Considerações didáticas: para criar uma nova forma de determinar a escala musical, 

sem que houvesse o impedimento no ciclo de quintas e outras inconsistências, era necessário 

encontrar um fator 𝑞 que correspondesse ao intervalo de semitom que ao multiplicar 12 vezes 

uma distância 𝑑0 = 1, correspondente a uma determinada nota, atingiria a oitava referente à 

distância 
1

2
. Lembrando que o número 12 é relativo ao número de notas que existem na escala 

temperada. Matematicamente tem-se 𝑑0. 𝑞. 𝑞. 𝑞. 𝑞. . . 𝑞 = 𝑑0. 𝑞12 =
1

2
. 𝑑0  
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Baseado, então na progressão geométrica, Euler pesquisou um sistema de afinação que 

permitisse os compositores modularem quaisquer dos 12 centros tonais sem distorções. Ou 

seja, substituindo os valores na fórmula do termo geral da progressão geométrica na 

simbologia atual tem-se: 𝑎𝑛 = 𝑎1. 𝑞𝑛−1 

𝑎𝑛 = Comprimento de corda para a obtenção da nota na próxima oitava; 

𝑎1 = Comprimento de corda da nota inicial; 

𝑞 = Razão que determina os intervalos igualmente; 

𝑛 = Número de notas até chegar na próxima oitava. 

1

2
= 1. 𝑞13−1 

1

2
= 1. 𝑞12 

1

2
= 𝑞12 

√
1

2

12

= 𝑞 

Etapa 10: slides 138 até 141. 

 

  

  
 

Considerações didáticas: para esta atividade deve-se dar um exemplo de uma corda 

que, ao ser tocada solta, emite uma nota lá, e procurar a posição que deve ser pressionada para 

emitir a nota mi. Com isso, substituir os valores na fórmula do termo geral da P.G. 

A nota mi está 7 notas à frente do lá, portanto o valor de n é igual a 7. A razão da 

progressão já foi determinada anteriormente, que é √
1

2

12
, o comprimento inicial da corda do 
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violão é, por exemplo, 65 cm. Com isso é possível determinar a distância que a corda deve ser 

pressionada para gerar a nota mi. 

𝑎𝑛 = 𝑎1. 𝑞𝑛−1 

𝑎𝑛 = Comprimento de corda para a obtenção da nota na próxima oitava; 

𝑎1 = Comprimento de corda da nota inicial; 

𝑞 = Razão que determina os intervalos igualmente; 

𝑛 = Número de notas até chegar na próxima oitava. 

𝑎𝑛 = 65. ( √
1

2

12

)

7−1

 

𝑎𝑛 = 65. (0,94387431 … )6 

𝑎𝑛 = 65.0,7071067 … 

𝑎𝑛 = 45,9619 … 

Ou seja, a corda deve ser pressionada a aproximadamente 45,96 cm de distância para 

gerar a nota mi. 

Etapa 11: slide 142. 

 

 
 

Considerações didáticas: nesta atividade cada grupo deve determinar a posição que 

os trastes devem ser colocados em um violão. Para isso, utilizar os procedimentos do exemplo 

anterior para conseguir determinar a distância que a corda deve ser pressionada para conseguir 

gerar também as outras notas dos violões. 

Supondo que um violão tenha uma distância de 64 cm desde o final do braço até onde 

a corda é fixada. Com isso, deve-se substituir os valores na fórmula do termo geral da P.G. 

𝑎𝑛 = 𝑎1. 𝑞𝑛−1 

𝑎𝑛 = Comprimento de corda para a obtenção da nota na próxima oitava; 

𝑎1 = Comprimento de corda da nota inicial; 

𝑞 = Razão que determina os intervalos igualmente; 

𝑛 = Número de notas até chegar na próxima oitava. 
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O valor 𝑎1 será igual a 64; 𝑞 terá o valor de √
1

2

12
 e os outros valores serão trocados 

sempre que mudar a casa que está sendo calculada. 

Tabela 4 - Cálculo das distâncias 

Posição da casa Cálculo Resultado obtido (cm) 

Primeira 𝑎2 = 64. ( √
1

2

12

)

2−1

 𝑎2 ≅ 60,40 

Segunda 𝑎3 = 64. ( √
1

2

12

)

3−1

 𝑎3 ≅ 57,01 

Terceira 𝑎4 = 64. ( √
1

2

12

)

4−1

 𝑎4 ≅ 53,81 

Quarta 𝑎5 = 64. ( √
1

2

12

)

5−1

 𝑎5 ≅ 50,79 

Quinta 𝑎6 = 64. ( √
1

2

12

)

6−1

 𝑎6 ≅ 47,94 

Sexta 𝑎7 = 64. ( √
1

2

12

)

7−1

 𝑎7 ≅ 45,25 

Sétima 𝑎8 = 64. ( √
1

2

12

)

8−1

 𝑎8 ≅ 42,71 

Oitava 𝑎9 = 64. ( √
1

2

12

)

9−1

 𝑎9 ≅ 40,31 

Nona 𝑎10 = 64. ( √
1

2

12

)

10−1

 𝑎10 ≅ 38,05 

Décima 𝑎11 = 64. ( √
1

2

12

)

11−1

 𝑎11 ≅ 35,91 

Décima primeira 𝑎12 = 64. ( √
1

2

12

)

12−1

 𝑎12 ≅ 33,90 

Décima segunda 𝑎13 = 64. ( √
1

2

12

)

13−1

 𝑎13 = 32 

Fonte: Pesquisa (2017) 
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Etapa 12: slides 146 até 154. 

 

  

  

  

  

 
 

Considerações didáticas: nesta atividade busca-se a determinação de um fator 𝑞 que 

corresponda ao intervalo de semitom que ao multiplicar 12 vezes uma frequência 𝑓0 = 1, 

correspondente a uma determinada nota, atingindo a oitava referente à frequência 2. 
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Lembrando que o número 12 é relativo ao número de notas que existem na escala temperada. 

Assim, esta ideia é matematicamente expressa do seguinte modo: 

𝑓0. 𝑞. 𝑞. 𝑞. 𝑞. . . 𝑞 = 𝑓0. 𝑞12 = 2. 𝑓0 

Ou seja, substituindo os valores na fórmula do termo geral da progressão geométrica, é 

obtido: 

𝑎𝑛 = 𝑎1. 𝑞𝑛−1 

𝑎𝑛 = Frequência sonora da nota na próxima oitava; 

𝑎1 = Frequência sonora da nota da corda solta; 

𝑞 = Razão que determina os intervalos igualmente; 

𝑛 = Número de notas até chegar na próxima oitava. 

2 = 1. 𝑞13−1 

2 = 1. 𝑞12 

2 = 𝑞12 

√2
12

= 𝑞 

Etapa 13: slide 155. 

 

 
 

Considerações didáticas: nesta atividade os estudantes devem calcular todas as 

frequências sonoras das 12 primeiras notas de uma das cordas do violão e conferir com a 

ajuda de um afinador se a frequência sonora emitida pelas notas tocadas utilizando as 

marcações feitas nas atividades anteriores remetem às frequências sonoras calculadas nesta 

atividade. 

Supondo que um violão tenha uma corda que quando tocada sem ser pressionada em 

nenhum ponto do braço do instrumento gere uma frequência sonora de 400 Hz. Com isso, 

deve-se substituir os valores na fórmula do termo geral da P.G. 

𝑎𝑛 = 𝑎1. 𝑞𝑛−1 

𝑎𝑛 = Frequência sonora da corda na próxima oitava; 
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𝑎1 = Frequência sonora da corda tocada solta; 

𝑞 = Razão que determina os intervalos igualmente; 

𝑛 = Número de notas até chegar na próxima oitava. 

O valor 𝑎1 será igual a 400; 𝑞 terá o valor de √2
12

 e os outros valores devem ser 

trocados sempre que mudar a casa que está sendo calculada. 

 

Tabela 5 - Cálculo das frequências sonoras 

Posição da casa Cálculo Resultado obtido (Hz) 

Primeira 𝑎2 = 400. ( √2
12

)
2−1

 𝑎2 ≅ 423 

Segunda 𝑎3 = 400. ( √2
12

)
3−1

 𝑎3 ≅ 448 

Terceira 𝑎4 = 400. ( √2
12

)
4−1

 𝑎4 ≅ 475 

Quarta 𝑎5 = 400. ( √2
12

)
5−1

 𝑎5 ≅ 503 

Quinta 𝑎6 = 400. ( √2
12

)
6−1

 𝑎6 ≅ 533 

Sexta 𝑎7 = 400. ( √2
12

)
7−1

 𝑎7 ≅ 565 

Sétima 𝑎8 = 400. ( √2
12

)
8−1

 𝑎8 ≅ 599 

Oitava 𝑎9 = 400. ( √2
12

)
9−1

 𝑎9 ≅ 634 

Nona 𝑎10 = 400. ( √2
12

)
10−1

 𝑎10 ≅ 672 

Décima 𝑎11 = 400. ( √2
12

)
11−1

 𝑎11 ≅ 712 

Décima primeira 𝑎12 = 400. ( √2
12

)
12−1

 𝑎12 ≅ 755 

Décima segunda 𝑎13 = 400. ( √2
12

)
13−1

 𝑎13 ≅ 800 

Fonte: Pesquisa (2017) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nas atividades sobre progressões geométricas foram apresentados vários tópicos de 

frações de números naturais, história da matemática, e, caso um professor queira utilizar o 

produto educacional desta dissertação em suas aulas, poderá adaptá-lo. Nas atividades desse 

caderno, os estudantes podem relacionar o apreendido com outras situações cotidianas. 

As atividades envolvendo razão áurea podem, também, ser abordadas no ensino de 

conjuntos numéricos, no ensino fundamental, fazendo-se as devidas adaptações. A gama de 

possibilidades pode e deve ser explorada pelo professor para tornar suas aulas 

contextualizadas, envolvendo os estudantes no ensino. 

As ligações entre a matemática e a música não estão restritas às relações entre a razão 

áurea e as progressões geométricas. Espera-se que este caderno motive outras pesquisas, não 

somente relacionadas com matemática, mas também com música e com física, por exemplo.  
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APÊNDICE A – Atividade sobre o ciclo de quintas 

 

4º Atividade - Ciclo de quintas 

a) A partir do primeiro dó do teclado abaixo, localize os próximos intervalos 

de quinta até chegar novamente na nota dó e anote o nome de cada nota 

em cima da tecla: 

 

 

 

b) Considerando o primeiro dó como sendo igual a 1, multiplique este valor 

pelas frações correspondentes de 𝑛 intervalos de quinta (
2

3
) e determine a 

fração correspondente à cada nota deste ciclo: 

c) Determine a fração correspondente ao último dó, por meio do ciclo de 

oitavas (multiplicando o primeiro dó, com valor 1, sempre por 
1

2
 ):  
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APÊNDICE B – Contagem dos compassos das sonatas de Mozart 

 

 

 

Nome da Sonata: _________________________________________________________ 

 

 

Número de compassos da secção 𝑎: _________________________________ 

Número de compassos da secção 𝑏: _________________________________ 

Número total de compassos da sonata: _______________________________ 

𝑎

𝑏
=________________ 

 

 

Nome da Sonata: _________________________________________________________ 

 

 

Número de compassos da secção 𝑎: _________________________________ 

Número de compassos da secção 𝑏: _________________________________ 

Número total de compassos da sonata: _______________________________ 

𝑎

𝑏
=________________ 
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APÊNDICE C – Lista de sonatas de Mozart selecionadas por Putz (1995) 

 

Mozart sonata 279 I 

https://www.youtube.com/watch?v=iP8H6

bHD-Js 

279, II (Não contar o primeiro compasso.) 

https://www.youtube.com/watch?v=WBX

BU23iSkk 

279 III (Não contar o primeiro compasso.) 

https://www.youtube.com/watch?v=RdLcy

Gsg1zI 

K280, I 

https://www.youtube.com/watch?v=5FL99

NMVk2o 

K280, II 

https://www.youtube.com/watch?v=IWlS5

s4eIPo 

K280 III 

https://www.youtube.com/watch?v=7EBN

zAnNofc 

281, I, II e III 

https://www.youtube.com/watch?v=L8Un

DGLn5AY 

281, II (Não contar o compasso que está 

depois da repetição.) 

https://www.youtube.com/watch?v=S63cJ

HOrN-A 

282 I 

https://www.youtube.com/watch?v=8HaT

NIMA-WM 

282 III (Não contar o primeiro compasso.) 

https://www.youtube.com/watch?v=k5N1

ONjgQb0 

 

283, I (Não contar o primeiro compasso.) 

https://www.youtube.com/watch?v=4qBR2

WHKQh4 

283, II 

https://www.youtube.com/watch?v=S63cJ

HOrN-A 

283 III 

https://www.youtube.com/watch?v=ORtV

HzAE5AM 

284, I 

https://www.youtube.com/watch?v=YbtMj

4TeU90 

309, I 

https://www.youtube.com/watch?v=EMvj

Bvt8Y3c 

311, I 

https://www.youtube.com/watch?v=Twlt3

69ciBE 

310, I 

https://www.youtube.com/watch?v=SDb9t

yseZgI 

330, I 

https://www.youtube.com/watch?v=rhjKC

kh-eJg 

330, III 

https://www.youtube.com/watch?v=Ofb8

M17uHnA 

332, I 

https://www.youtube.com/watch?v=IozekF

VaTgg 

332, III 

https://www.youtube.com/watch?v=iP8H6bHD-Js
https://www.youtube.com/watch?v=iP8H6bHD-Js
https://www.youtube.com/watch?v=WBXBU23iSkk
https://www.youtube.com/watch?v=WBXBU23iSkk
https://www.youtube.com/watch?v=RdLcyGsg1zI
https://www.youtube.com/watch?v=RdLcyGsg1zI
https://www.youtube.com/watch?v=5FL99NMVk2o
https://www.youtube.com/watch?v=5FL99NMVk2o
https://www.youtube.com/watch?v=IWlS5s4eIPo
https://www.youtube.com/watch?v=IWlS5s4eIPo
https://www.youtube.com/watch?v=7EBNzAnNofc
https://www.youtube.com/watch?v=7EBNzAnNofc
https://www.youtube.com/watch?v=L8UnDGLn5AY
https://www.youtube.com/watch?v=L8UnDGLn5AY
https://www.youtube.com/watch?v=S63cJHOrN-A
https://www.youtube.com/watch?v=S63cJHOrN-A
https://www.youtube.com/watch?v=8HaTNIMA-WM
https://www.youtube.com/watch?v=8HaTNIMA-WM
https://www.youtube.com/watch?v=k5N1ONjgQb0
https://www.youtube.com/watch?v=k5N1ONjgQb0
https://www.youtube.com/watch?v=4qBR2WHKQh4
https://www.youtube.com/watch?v=4qBR2WHKQh4
https://www.youtube.com/watch?v=S63cJHOrN-A
https://www.youtube.com/watch?v=S63cJHOrN-A
https://www.youtube.com/watch?v=ORtVHzAE5AM
https://www.youtube.com/watch?v=ORtVHzAE5AM
https://www.youtube.com/watch?v=YbtMj4TeU90
https://www.youtube.com/watch?v=YbtMj4TeU90
https://www.youtube.com/watch?v=EMvjBvt8Y3c
https://www.youtube.com/watch?v=EMvjBvt8Y3c
https://www.youtube.com/watch?v=Twlt369ciBE
https://www.youtube.com/watch?v=Twlt369ciBE
https://www.youtube.com/watch?v=SDb9tyseZgI
https://www.youtube.com/watch?v=SDb9tyseZgI
https://www.youtube.com/watch?v=rhjKCkh-eJg
https://www.youtube.com/watch?v=rhjKCkh-eJg
https://www.youtube.com/watch?v=Ofb8M17uHnA
https://www.youtube.com/watch?v=Ofb8M17uHnA
https://www.youtube.com/watch?v=IozekFVaTgg
https://www.youtube.com/watch?v=IozekFVaTgg
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https://www.youtube.com/watch?v=k2fxHIKc1-I 

333, I (Não contar o primeiro compasso.) 

https://www.youtube.com/watch?v=a4r1IZMSVY8 

333, II 

https://www.youtube.com/watch?v=3pIeTUPk2T0 

457, I 

https://www.youtube.com/watch?v=taUm0cZreak 

533, I (Não contar o primeiro compasso.) 

https://www.youtube.com/watch?v=2CZPH_s62h0 

533, II 

https://www.youtube.com/watch?v=LRKGjzN1uho 

545, I 

https://www.youtube.com/watch?v=uZV76WBLV-A 

547, I 

https://www.youtube.com/watch?v=V8c0lsOGtkg 

570, I 

https://www.youtube.com/watch?v=XMz-k9w2V0k 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k2fxHIKc1-I
https://www.youtube.com/watch?v=a4r1IZMSVY8
https://www.youtube.com/watch?v=a4r1IZMSVY8
https://www.youtube.com/watch?v=3pIeTUPk2T0
https://www.youtube.com/watch?v=3pIeTUPk2T0
https://www.youtube.com/watch?v=taUm0cZreak
https://www.youtube.com/watch?v=2CZPH_s62h0
https://www.youtube.com/watch?v=LRKGjzN1uho
https://www.youtube.com/watch?v=uZV76WBLV-A
https://www.youtube.com/watch?v=V8c0lsOGtkg
https://www.youtube.com/watch?v=V8c0lsOGtkg
https://www.youtube.com/watch?v=V8c0lsOGtkg
https://www.youtube.com/watch?v=XMz-k9w2V0k

