Introdução
O conceito de consonância musical tem dois componentes, o de consonância sensorial (maior ou menor ausência de fatores
incomodativos e não limitado a sons musicais) e o de harmonia (princípios musicais da afinidade tonal) (Terhardt, 1984). No
contexto musical, a consonância e a dissonância, esta como antónimo da primeira, têm funções distintas. Enquanto a
dissonância se associa a experiências de tensão, a consonância relaciona-se com relaxamento (Lehne & Koelsch, 2015).
Este trabalho, no âmbito geral da psicomusicologia, tem como objetivo analisar teorias/interpretações da consonância,
sistematizando-as nas áreas da acústica/matemática, da psicofísica (Bidelman, 2013; Oxenham, 2013; Thompson, 2013) e
dos correlatos neurais da consonância musical (Bidelman, 2013; Bidelman & Grall, 2014). Recorremos à metodologia da
revisão narrativa, fundamentando-nos em literatura concernente à acústica, psicoacústica e neurofisiologia do sistema
auditivo.
Figura – Os três primeiros intervalos
consonantes por ordem decrescente
de perfeição
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Resumo
A consonância e a dissonância,
elementos fundamentais da música
ocidental, são discutidas desde a
antiguidade grega. Com este estudo
qualitativo pretende-se examinar as
teorias que permitem compreender o
processamento e a perceção da
consonância musical. A metodologia
adotada enquadra-se na revisão
narrativa da literatura. Os resultados
foram sistematizados em três
teorias/interpretações da consonância,
tendo como fundamento a
acústica/matemática, a psicofísica e os
correlatos neurais da consonância. Os
estudos neurofisiológicos, ao
descartarem apenas as explicações
acústico-matemáticas e psicofísicas,
sugerem que o processamento e a
perceção da consonância musical têm
uma base neural (nervo auditivo, tronco
cerebral e córtex auditivo).

Abstract
Consonance and dissonance,
fundamental elements of western
music, have been discussed since
ancient Greek times. This qualitative
study intends to examine the theories
that allow understanding of the
processing and perception of musical
consonance. The methodology adopted
is set in the narrative review of the
literature. The results were
systematized in three
theories/interpretations of consonance,
based on acoustics/mathematics,
psychophysics and neural correlates of
consonance. Neurophysiological
studies, by rejecting only acousticmathematical and psychophysical
explanations, suggest that the
processing and perception of musical
consonance have a neural basis
(auditory nerve, brainstem and auditory
cortex).

A teoria acústica da consonância musical remonta aos gregos antigos. Pitágoras, por meio da divisão de uma corda vibrante no monocórdio,
encontrou uma série de sons agradáveis ao ouvido, que correspondem a relações de frequência de pequenos números inteiros (2:1, 3:2 ou 4:3)
(Henrique, 2014; Roederer, 2008). Estas relações consideram-se as mais consonantes e designam-se de intervalos musicais perfeitos (oitava, 2:1;
quinta, 3:2; e quarta, 4:3) (Henrique, 2014). Geralmente, há uma maior predileção pelos intervalos consonantes, os quais se encontram entre os
primeiros harmónicos de um som (Roederer, 2008). Contudo, esta explicação não é suficiente para compreender a consonância, se repararmos
que a quinta perfeita temperada corresponde à relação 442:295, entre outros aspetos (Bidelman, 2013).
Na teoria psicofísica da consonância musical, Helmholtz associou a dissonância ao batimento ou aspereza entre harmónicos de dois sons
complexos e, a consonância, à ausência do mesmo (Roederer, 2008). O ouvido terá preferência pelo uníssono e pela oitava perfeita, dado todos os
harmónicos do segundo som coincidirem com os do primeiro, não produzindo batimentos (Oxenham, 2013; Roederer, 2008). A partir do intervalo
de quinta, a situação muda. Para outros intervalos, o batimento vai aumentando e a dissonância cresce devido à interação dos harmónicos dentro
de uma banda crítica, na membrana basilar (Roederer, 2008). Na segunda menor, por exemplo, os harmónicos produzem batimentos por estarem
muito próximos entre si (Oxenham, 2013). Porém, os fenómenos do batimento/aspereza não serão tão determinantes da perceção da
consonância/dissonância como se supunha (Bidelman, 2013; Roederer, 2008; Thompson, 2013), tendo em conta certos fatores (ex., audição
dicótica do intervalo musical) (Bidelman & Grall, 2014). Ainda no âmbito da psicofísica, e segundo a teoria psicológica da fusão de Stumpf, a fusão
tonal ajuda a explicar a consonância (Moro, 2011). A oitava proporciona uma forte sensação de pitch e de consonância, pelo supracitado. A fusão
está relacionada com a harmonicidade, a qual descreve o quão a combinação dos componentes dos sons de um intervalo se emparelha com uma
série harmónica, melhorando a consonância (Thompson, 2013). As relações de pitch mais inarmónicas (ex., trítono), ao terem espetros
divergentes da série harmónica, fundem-se menos e produzem a sensação de dissonância (Bidelman, 2013).
Focando-nos nos correlatos neurais da consonância musical, Bidelman e Grall (2014) e Foo et al. (2016) reportaram que a consonância é
determinada pela atividade cortical operada no córtex auditivo humano. Contudo, na via auditiva ascendente do ouvido ao cérebro, as correlações
neurais surgem antes do processamento cortical, isto é, nas estruturas auditivas subcorticais do nervo auditivo e do tronco cerebral (Bidelman,
2013).

Conclusão
Os resultados evidenciam que, apesar de os fatores acústicos (ex., relações de frequência) e psicofísicos (ex., batimento/aspereza na cóclea)
poderem ter algum tipo de contributo, o processamento ao nível do sistema nervoso auditivo permite uma explicação plausível para a perceção
da consonância (Bidelman, 2013; Bidelman & Grall, 2014). Para além do processamento da consonância a nível cortical (Bidelman & Grall, 2014;
Foo et al., 2016), o tronco cerebral e o nervo auditivo desempenham também uma função relevante, sendo que a harmonicidade da atividade
neural estará associada à perceção e à agradabilidade da consonância. A consonância será calculada tendo por base o quão o estímulo se
assemelha a uma série harmónica (Bidelman, 2013).
A magnitude da atividade cortical e das representações subcorticais seguem uma organização hierárquica que vai ao encontro do descrito na
teoria musical ocidental, nomeadamente das regras da harmonia (Bidelman, 2013; Bidelman & Grall, 2014).
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