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RESUMO 

 

Com o avanço da cibernética, cada vez mais, as tecnologias digitais estão participando 

das atividades do cotidiano das pessoas em diversos segmentos, inclusive para aprender. 

Estão disponíveis na internet informações sobre os mais variados assuntos de diferentes 

áreas de conhecimento, assim como da área de Música. A guitarra elétrica tem sido um 

dos instrumentos mais procurados para aprender, por sua popularidade e modernidade 

imbricada desde os primórdios, fazendo com que muitos aprendizes construam 

conhecimento a partir de distintas fontes de aprendizagem musical, principalmente 

mediadas por tecnologias digitais. O texto está pautado em diversos estudiosos e 

pesquisadores, que tratam das temáticas abordadas no trabalho, dentre eles destaco: 

Morin (1999; 2000; 2003; 2015), Cernev (2013, 2015, 2016, 2018), Santaella (2013; 

2014), Pequini (2016), Engel (2000), Beltrame (2014; 2016; 2017) e Vanzela (2016a, 

2016b, 2018). Nesse sentido, esta pesquisa tem como objetivo principal investigar, sob 

a ótica da complexidade, a aprendizagem musical mediada por tecnologias digitais de 

guitarristas do curso de extensão da UFRN. Para alcançar o objetivo principal deste 

trabalho, perpasso por objetivos específicos que servirão de norte à pesquisa: 1-

Conhecer a trajetória musical dos guitarristas do CIGE; 2-Identificar quais tecnologias 

digitais estão sendo utilizadas pelos guitarristas para aprender música; 3-Conhecer de 

que forma essas tecnologias estão sendo usadas pelos guitarristas para estruturar suas 

redes de aprendizado; 4-Compreender como os guitarristas configuram suas fontes de 

aprendizado na construção do conhecimento musical; e 5-Descrever como os 

guitarristas avaliam a utilização de tecnologias digitais dentro do Curso de Extensão. 

Como processo metodológico, utilizei uma abordagem qualitativa me apropriando do 

método Pesquisa-ação. Para a construção dos dados da pesquisa usei como 

instrumentos: uma entrevista semiestruturada e um breve questionário via whatsapp, 

que foi aplicado com cinco guitarristas do CIGE. Os guitarristas demonstraram ao longo 

da pesquisa que usam várias fontes de aprendizagem para aprender e configuram de 

maneiras diferentes a cada aprendizagem, mas que têm preferências em suas fontes. 

Essas preferências podem ser alteradas caso as novas fontes tecnológicas suscitem 

outros aspectos na aprendizagem musical, bem como a partir da construção de novos 

conhecimentos, o que na prática acontece com frequência. A construção do 

conhecimento musical então, é uma prática que se altera a depender de suas fontes e de 

quem as organiza, juntando e separando, colocando a frente e trazendo para trás, bem 

como abarcando novos formatos em sua rede de aprendizado. Essa rede de aprendizado 

é a complexidade na aprendizagem musical e o que estrutura essa rede são as ligações 

entre as diversas fontes, que podem ser modificadas, ampliadas, decepadas, mas sempre 

organizadas de forma sistêmica no processo da construção do conhecimento. As 

tecnologias digitais ampliam as possibilidades na captação de informações e modificam 

as estruturas que estão emparelhadas (as redes), isso porque esses recursos alteram o 

cognitivo humano, e dessa forma, possibilitam o desenvolvimento de estruturas e 

dimensões distintas das anteriores. Assim sendo, as tecnologias digitas causam impactos 

e ligações, quebras e reconciliações, afastamentos e sobreposições, metamorfoses 

estruturais permanentes e instantâneas na estrutura cognitiva da construção do 

conhecimento musical. 

 

Palavras-chave: Aprendizagem musical; Pensamento complexo; Tecnologias digitais; 

Pesquisa-ação; Guitarra elétrica. 



ABSTRACT 

 

With the advance of cybernetics, digital technologies are increasingly participating in 

the daily activities of people in various segments, including learning. Information on the 

most varied subjects from different areas of knowledge, as well as the area of Music, is 

available on the Internet. The electric guitar has been one of the most sought after 

instruments for learning because of its popularity and modernity imbricated since the 

beginning, making many apprentices build knowledge from different sources of music 

learning, mainly mediated by digital technologies. The text is based on several scholars 

and researchers, who deal with the themes addressed in the work, among them I 

highlight: Morin (1999; 2000; 2003; 2015), Cernev (2013, 2015, 2016, 2018), Santaella 

(2013; 2014) , Pequini (2016), Engel (2000), Beltrame (2014; 2016; 2017) and Vanzela 

(2016a, 2016b, 2018). In this sense, this research aims to investigate, from the 

perspective of complexity, the musical learning mediated by digital technologies of 

guitarists of UFRN extension course. To achieve the main objective of this work, I will 

follow specific objectives that will guide the research: 1-Know the musical trajectory of 

CIGE guitarists; Identify which digital technologies are being used by guitarists to learn 

music; 3-Know how these technologies are being used by guitarists to structure their 

learning networks; 4-Understand how guitarists configure their sources of learning in 

the construction of musical knowledge; and 5-Describe how guitarists evaluate the use 

of digital technologies within the Extension Course. As a methodological process, I 

used a qualitative approach appropriating the Action Research method. For the 

construction of the research data I used as instruments: a semi-structured interview and 

a brief questionnaire via whatsapp, which was applied with five guitarists from CIGE. 

Guitarists have shown throughout the research that they use various learning sources to 

learn and set up different ways for each learning, but have preferences in their sources. 

These preferences may change if new technological sources raise other aspects in music 

learning, as well as from the construction of new knowledge, which in practice often 

happens. The construction of musical knowledge, then, is a practice that changes 

depending on its sources and who organizes them, joining and separating, putting 

forward and bringing back, as well as embracing new formats in their learning network. 

This learning network is the complexity in music learning and what structures this 

network are the links between the various sources, which can be modified, expanded, 

severed, but always organized systemically in the process of knowledge construction. 

Digital technologies expand the possibilities for capturing information and modify the 

structures that are paired (networks), because these resources alter the human cognitive, 

and thus enable the development of structures and dimensions distinct from previous 

ones. Thus, digital technologies cause impacts and connections, breaks and 

reconciliations, distances and overlaps, permanent and instantaneous structural 

metamorphoses in the cognitive structure of the construction of musical knowledge. 

 

Keywords: Musical learning; Complex thinking; Digital technologies; Action research; 

Electric Guitar. 
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AQUECENDO 

 

Inicio esta dissertação por um prólogo de minha trajetória de formação musical 

com o intuito de situar o leitor da relação entre a minha história de vida na música e esta 

pesquisa de mestrado, mais especificamente situando-se nas seguintes temáticas: 

guitarra elétrica, tecnologias digitais, complexidade, pesquisa-ação e na música como 

carreira profissional e estilo de vida. 

Há onze anos, encontrei a oportunidade de aprender a tocar violão com um 

amigo que estava fazendo aulas em um curso formal de ensino e após conseguir 

convencê-lo a me ensinar, comprei meu primeiro violão no dia do meu aniversário. Tive 

no período de duas semanas seis encontros, que foram direcionados a como aprender 

violão sozinho, juntamente com alguns conceitos básicos da música, como notas, 

acordes, sustenidos e bemóis. O meu amigo não estava com tanto tempo para ficar de 

maneira fixa me dando aulas, mas de boa vontade me ajudou no início deste processo de 

aprendizagem e daí em diante segui sozinho. Obrigado Sergao! 

Isso aconteceu em 2008, que eu basicamente só tinha de atividades o estudo da 

escola (2º ano do ensino médio) e minhas atividades físicas (futebol e musculação), 

portanto, dediquei bastante tempo ao aprendizado do violão. Haviam dias que chegavam 

a passar das de 8 horas de estudo, que inicialmente se mesclavam em ouvir o CD, tocar 

e tentar acertar o ritmo com os acordes que eu encontrava em revistinhas de música, 

tentar encontrar alguma videoaula de violão em português e aprender alguma coisa com 

alguns amigos que também estavam aprendendo. 

Somente neste início de formação já fica nítido as diferentes formas que eu 

utilizei para aprender música, umas mais eficientes e outras menos, mas todas 

contribuíram de alguma maneira para minha iniciação musical no violão. Cada uma das 

maneiras que utilizei naquele momento foram experimentais e sem orientação no 

processo, portanto, cabíveis de erros, de muitos erros e aos poucos os acertos foram 

aparecendo 

Na tentativa de acompanhar músicas juntamente com um CD tocando, o 

aprendizado acontecia de forma lenta, pois para mim - um aprendiz iniciante no 

instrumento - foi bastante difícil seguir uma métrica ordenada corretamente e as músicas 

não eram as mais fáceis. Eu não conhecia e nem tampouco tinha CDs da maioria das 

músicas que eram oferecidas nas revistinhas de música, e, portanto, acabava ficando a 



depender de encontrar alguma revista com as cifras de alguma música que eu tinha em 

CD. 

Neste período, algumas situações complicavam meu acesso à aprendizagem 

dessa maneira, como por exemplo, o fato de eu ainda não ter um computador para 

acessar a música na internet, não ter muitos CDs e não ter revistas que trouxessem 

músicas compatíveis tais quais meus CDs continham. 

Quanto a aprender algo com outros amigos era um pouco conflituoso, haja vista 

esses amigos terem se tornado – naquele momento - evangélicos e estarem aprendendo 

violão na igreja, principalmente músicas gospels. Portanto, eles tinham um repertório de 

estudo bem diferente do meu, que em resumo situava-se no Rock e na Música Popular 

Brasileira, dificultando assim a troca de conhecimentos. Porém, ainda consegui 

aprender com eles algumas introduções de músicas do Red Hot Chilli Pepers e alguns 

dedilhados no violão, os quais eles também haviam aprendido com outras pessoas, 

caracterizando assim, uma rede de aprendizado, que aos poucos vai se tecendo e 

ganhando novas ramificações. 

Depois, com um notebook em casa, pude ter acesso a muitos conteúdos 

disponíveis na internet, como músicas das diversas bandas que eu gostava, sites 

específicos de cifras e tablaturas, videoaulas com professores ensinando determinadas 

músicas e outras possibilidades tecnológicas que um computador permitia. Todavia, 

esse processo foi acontecendo gradualmente, pois eu não conhecia e nem havia alguém 

para me apresentar as possibilidades tecnológicas disponíveis naquele momento. 

No início deste aprendizado, o único site com videoaulas de músicas que eu 

conhecia era o Cifraclub, que estava começando a apostar na ideia de ensino online 

grátis por meio do espaço de músicas com cifras e tablaturas e pelo ambiente das 

videoaulas de violão e guitarra. O site estava iniciando com um professor apenas, que 

ensinava algumas introduções de músicas, algumas batidas no violão e alguns riffs e 

solos na guitarra, que me faziam ficar esperando semanalmente por um novo vídeo para 

um novo aprendizado, haja vista o processo de produção de vídeos do site ser contínuo, 

contudo, era lento. 

Com experiência maior em aprendizado por vídeos, comecei a explorar também 

os vídeos do canal Guitar Lessons no Youtube, que, naquele momento, já tinha mais de 

100 vídeos gravados, e, por conseguinte, foram me levando para o âmbito da guitarra. 

Meu gosto musical foi ficando ainda mais direcionado para o Rock e nessas videoaulas 

encontrei grande parte de meus riffs, solos e músicas preferidas de bandas famosas que



eu assistia clipes no canal MTV Brasil na TV aberta. Eu praticamente já estava fazendo 

do violão uma guitarra por estar aprendendo conteúdos e maneiras específicas de tocar 

na guitarra elétrica, mas ainda executando no violão. 

Dessa forma, cada vez mais, fui me apaixonando pela guitarra e no meu 

aniversário seguinte me presenteei com uma guitarra elétrica preta com desenhos de 

trovões em seu corpo, era o rock and roll em forma de instrumento! A partir daí pude 

aprender as músicas que eu mais gostava, que há pouco havia começado a estruturar 

minha identidade musical no sentido do que ouvia, e, dessa forma, o Rock se tornou 

meu gênero musical predileto. 

Apesar de ter o instrumento, ainda faltava algo para me satisfazer na prática 

musical: a amplificação, pois eu havia comprado apenas a guitarra e um cabo P10 e 

estava tocando ouvindo apenas o instrumento sem amplificação. Como um bom 

roqueiro, que muitas vezes acaba sendo inconsequente, fui tentar amplificar minha 

guitarra escondido, plugando o cabo da guitarra na entrada do karaokê do DVD. Por 

sorte não houve problemas nas minhas experimentações e eu ainda conseguia tocar – 

com o som um pouco distorcido - junto com a banda que estava sendo assistida na TV, 

que estava ligada ao DVD. 

Mesmo com um som estranho sendo tocado na guitarra, era muito realizador 

tocar meu instrumento preferido, juntamente com minhas bandas preferidas, todos 

interligados pelos recursos tecnológicos disponíveis naquele momento. Era tudo novo 

para mim e muito mágico, pois eu não imaginava que poderia tocar junto com meus 

ídolos, mesmo que por telas e cabos, mas já era encantador e gerava uma série de 

sensações importantes para um adolescente roqueiro como eu: felicidade, motivação, 

afirmação, poder, satisfação, orgulho, ambição e principalmente, sentido para a vida. 

Esta última sensação exemplificada potencializou-se a partir do momento que 

tive minha primeira experiência como professor de música, mais especificamente de 

violão. Me ofereci para ensinar violão à minha prima após ficar sabendo que ela estava 

há mais de um ano tentando aprender com amigos e não estava tendo êxito, propiciando 

uma oportunidade que mudaria minha perspectiva de vida profissional, que, até então, 

estava em prestar vestibular para os cursos de Nutrição e Educação Física. 

A experiência de ensinar uma pessoa e ver o resultado acontecendo cara a cara 

foi apaixonante, fazendo com que eu tentasse desenvolver modos de ela aprender mais 

facilmente com maneiras específicas de tocar, de registrar o estudo, de pensar em 

cronogramas, em sistematizações que foram importantes também para meu estudo no



instrumento. Ensinei acordes, batidas, dedilhados, músicas, solos, dinâmicas entre 

outros aspectos do instrumento e pude decidir naquela experiência que queria ser 

professor de música para o resto de minha vida. 

A outra vertente de carreira foi descartada de forma fácil, pois eu não estava 

preso ao status ou supostas riquezas imbricadas às profissões, mas sim, a trabalhar com 

o algo que gostasse e que me direcionasse na vida, uma vocação. Quanto mais madura 

se tornava a ideia de ser professor de música, mais eu me sentia empolgado e com 

vontade de experimentar essa profissão, o que consequentemente, fez com que eu 

começasse a dar aulas particulares de violão em domicílio no bairro que eu morava e 

assim, ter novas experiências de ensino. 

Com a perspectiva de aprender mais no instrumento e conhecer “o lado mais 

formal” da música, busquei uma escola de música da prefeitura de Natal, o Centro 

Musical de Artes Integradas – CMAI para aprender guitarra e teoria musical. Nesta 

escola aprendi muito e obtive ajuda do professor de teoria musical nos estudos 

direcionados ao Teste de Habilidade Específica – THE, que acontece antes da prova do 

vestibular e tem o intuito de possibilitar que os alunos que tirem notas maiores que sete 

possam inscrever-se no vestibular de Música – Licenciatura na Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte – UFRN. 

Estudei muito, tive a ajuda necessária de meu professor de teoria musical 

(Kléber Praxedes), fiz o vestibular e fiquei em penúltimo lugar dos aprovados, mais 

especificamente 39º das 40 vagas. Entrei na UFRN, mas também consegui uma vaga em 

uma outra escola de música pública de ensino especializado: o Instituto de Música 

Waldemar de Almeida – IMWA, que é um conservatório do estado do RN. Conciliei os 

dois cursos, sendo um voltado principalmente à formação docente e outro com foco na 

performance musical na guitarra elétrica, mais especificamente. 

Tratando do caso dos conservatórios que estudei, tive dificuldades de conciliar o 

ensino formal em uma escola de música especializada em ensino de instrumento com 

minha autoaprendizagem, pois tinha que me dividir entre os exercícios tradicionais do 

ensino de instrumento com os solos dos meus ídolos guitarristas que estavam 

disponíveis na internet por videoaulas, tablaturas e no programa Guitar Pro. Este 

programa é um divisor de águas para muitos guitarristas, uma vez que demonstra de 

muitas formas como aprender as músicas que estão escritas nele e disponíveis na 

internet, bem como possibilitar a composição musical, haja vista ser um programa de 

edição de partituras, que usa ao mesmo tempo tablaturas. 



Um amigo de escola me apresentou o programa após criarmos a banda 

Sociocida, que mesclava um som entre o Hard Core e Metal Alternativo, registrando 

nossas composições no Guitar pro, e, consequentemente, fazendo-nos aprender a usar 

muitas das funções do programa, bem como suas possibilidades para aprender música. 

Nesta banda e depois em outra banda (O Mutuca) tive a oportunidade de experimentar 

as primeiras gravações sonoras registradas ao vivo em linha e em tracks separadamente, 

em estúdios profissionais e home studios. 

Assim sendo, minhas inquietações começaram desde a minha iniciação no 

instrumento, que do violão fui para guitarra e na aprendizagem por diversas fontes fui 

experimentando e direcionando para algumas específicas, que naquele momento 

estavam possibilitando um aprendizado mais rápido, prazeroso e eficiente de uma 

maneira geral. Os sites de cifra e tablatura, assim como o aplicativo Guitar Pro 

conseguiam me cativar mais do que o próprio ensino formal, mesmo assim fiz questão 

de concluir os dois cursos de guitarra citados anteriormente, pois a sede por aprender 

música era e ainda é intensa. 

Na universidade, no curso de Licenciatura em Música, as oportunidades de 

trabalho com a música foram aparecendo em contextos de ensino de instrumento e aulas 

particulares, ambos de guitarra e violão, e, dessa forma, pude ir desenvolvendo maneiras 

específicas de ensinar os alunos, com materiais específicos, oferecendo fontes 

diversificadas para auxiliar no aprendizado. 

No início do segundo ano de faculdade me tornei bolsista do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID Música UFRN e lá tive a 

oportunidade de, além de cumprir com os objetivos principais do Programa e ter muitas 

vivências musicais, pude ainda iniciar minha escrita de textos para congressos e eventos 

da área de educação musical com orientação e auxílio do coordenador da área de música 

do PIBID (Danilo Guanais) e de supervisores também (Catarina Aracelle e Washington 

Nogueira). 

A priori, escrevi relatos de experiência de minhas intervenções em sala de aula, 

voltadas à musicalização e algumas reflexões sobre a formação de professores de 

música no contexto do PIBID. Depois observei que poderia pesquisar e escrever sobre 

outros assuntos que me interessavam mais e que poderiam resolver algumas de minhas 

dúvidas diante de minha prática pedagógica e formação musical. 

Comecei a escrever sobre ensino de instrumento musical e a direcionar minha 

formação neste sentido, em cursos de curta duração, em palestras, apresentações etc.



Escrevi sobre ensino e aprendizagem de guitarra elétrica e com pouco tempo já estava 

envolvendo os aspectos da presença tecnológica nessas pesquisas e relatos, começando 

pela utilização do Guitar Pro em aulas particulares e depois com outras tecnologias 

digitais para ensino e aprendizagem musical. 

Muitos dos relatos de experiência estavam pautados em uma proposta de 

melhoria em uma ação pedagógica com avaliação desse processo, podendo assim, 

caracterizar-se - pensando superficialmente – como uma pesquisa-ação. Portanto, posso 

já ter feito ações que levariam à pesquisa-ação, mas não planejei como pesquisa e 

escrevi em formato de relato de experiência. Deste modo, a pesquisa-ação já estava em 

minha trajetória, mas de forma oculta nos meus textos de alguns congressos da área de 

educação musical que participei. Por isso afirmo não ter escolhido esse método para 

direcionar esta pesquisa de mestrado, na verdade a pesquisa-ação me escolheu há muito 

tempo. 

Dessa forma, passei grande parte de minha graduação pesquisando e escrevendo 

sobre ensino e aprendizagem musical de guitarra mediada por tecnologias digitais e 

formação docente em diferentes perspectivas. Assim sendo, direcionei meu trabalho de 

conclusão de curso de graduação - Licenciatura em Música na UFRN - para a temática 

de meu interesse, que ficou intitulado como O uso de tecnologias digitais no ensino e 

aprendizagem musical: um estudo com guitarristas licenciandos em música da UFRN 

(PAIVA, 2015). 

Agora, nesta dissertação pretendo avançar na discussão, trazendo inclusive, 

referências de fora da educação musical, possibilitando novos olhares para a 

aprendizagem musical mediada por tecnologias digitais na contemporaneidade. A 

inserção da temática do pensamento complexo amplamente difundido por Edgar Morin 

em diversas obras, por mais que já estava inserido em meus processos de aprendizagem, 

foi ideia de meu orientador, visando avançar e dar novos horizontes às discussões sobre 

tecnologias digitais na educação musical. 

Portanto, esta pesquisa pretende trazer contribuições para a área de educação 

musical no âmbito das tecnologias digitais e da guitarra elétrica, para os professores de 

música atuantes e para minha vida pessoal, acadêmica e profissional, que sempre esteve 

refletindo sobre os processos de aprendizagem musical. A seguir, inicio o primeiro 

capítulo desta dissertação apresentando a pesquisa e suas condições para acontecer, 

juntamente com a estruturação do texto como um todo, mostrando as partes que 

constituirão esta pesquisa de mestrado. 
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1 INPUT: PLUGANDO A PESQUISA 

 

Na atualidade, muitas pessoas estão buscando aprender música a partir de 

diferentes perspectivas, inclusive no instrumento musical, que desde os primórdios tem 

sido efetivado como um ponto de partida para muitos aprendizes que têm o sonho de 

experienciar o fenômeno musical. As diferentes maneiras que foram sendo 

desenvolvidas ao longo da história para ensinar música possibilitam múltiplas formas de 

aprender, inclusive mediadas por tecnologias digitais, que podem auxiliar de maneira 

significativa a aprendizagem de instrumentos musicais na contemporaneidade. 

Um forte instrumento musical representante da modernidade é a guitarra elétrica, 

tendo em conta sua inovação desde sua criação com a eletrificação, até os dias atuais 

com os infinitos recursos que podem ser usados para modificar seu som e para aprender. 

Os engenheiros responsáveis pela produção de guitarras estão sempre buscando 

atualizar esse instrumento, inclusive em sua estrutura física, trazendo diferentes 

formatos de corpos, distintas possibilidades de disposição dos captadores, volume e 

tones, bem como quantidade de cordas, casas e notas de alcance diferenciadas. 

Consequentemente, a sonoridade dos diversos tipos de guitarras elétricas muda a 

depender de sua estrutura física, sistema elétrico e os efeitos que os modificadores de 

som fazem, como por exemplo, as pedaleiras que trazem muitos efeitos para serem 

inseridos na prática musical. 

Essas modificações, juntamente com as múltiplas possibilidades que as 

tecnologias digitais oportunizam para aprender este instrumento possibilitam a 

formação de diversos perfis de pessoas que buscam aprender a tocar guitarra. Esta 

diversidade acontece também no sentido de onde o aprendiz quer chegar, qual 

perspectiva ele tem com o instrumento e que tipo de guitarrista ele quer ser, se quer 

tocar como hobby ou profissionalmente, se quer ensinar ou aprender por outro motivo. 

A pluralidade de perspectivas poderá refletir fundamentalmente nas maneiras 

que o guitarrista usará para aprender, seja com aulas formais com um professor de 

música, ou com auxílio de programas de computador específicos para a aprendizagem 

do instrumento, ou ainda juntando as múltiplas formas de aprender que estão 

disponíveis atualmente. Os guitarristas estão misturando as diversas formas de aprender 

a tocar esse instrumento, treinam auditivamente, têm aulas com um ou mais professores 

de música, também buscam formas mais autônomas de aprendizagem, seguem 
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diferentes métodos de ensino e aprendem a usar recursos tecnológicos, visando facilitar 

a aprendizagem musical na guitarra. 

Muitas são as possibilidades tecnológicas para aprender guitarra, desde o uso de 

pedaleiras que trazem uma infinidade de funções, efeitos e parâmetros equalizadores, 

até os muitos aplicativos existentes para computadores, tablets e celulares com foco em 

auxiliar o aprendiz a aprender a tocar guitarra elétrica ou diversos conteúdos musicais 

para além do âmbito da guitarra. A aprendizagem musical mediada por tecnologias 

digitais possibilita uma gama de fontes de aprendizagem, que incorporam softwares e 

hardwares de diversos tipos e permitem que os diferentes perfis de aprendizes tenham 

acesso a distintas fontes de aprendizado, que lhes atingirão com intensidades diferentes. 

Algumas fontes podem ser mais eficientes em determinados momentos para 

alguns guitarristas e outras fontes podem ser mais eficazes para outros a depender do 

momento e da forma que é incorporada no processo de aprendizagem. Neste sentido, os 

professores de música precisam estar atentos às diversas possibilidades tecnológicas 

existentes para aprender, pois, muito provavelmente, seus alunos usarão tecnologias 

digitais mesmo sem o incentivo do docente. 

Todo esse emaranhado de fontes de aprendizagem mostram a complexidade da 

aprendizagem musical na guitarra elétrica, com as diversas possibilidades existentes, 

que podem ser usadas em sala de aula e fora dela com o intuito de alcançar um 

aprendizado mais significativo e prazeroso. Os processos de aprendizagem são questões 

importantes para serem discutidas no âmbito da educação musical, porque tratam não 

somente de como aprender, mas também de como os envolvidos do processo formativo 

estão lidando com a presença tecnológica atualmente. 

Nesse sentido, exponho a seguinte problemática para esta pesquisa de mestrado: 

como está acontecendo a aprendizagem musical de guitarristas mediada pelas 

tecnologias digitais? Este trabalho está sob a ótica da complexidade para conseguir, 

dentre outros fatores, entender mais os processos que giram em torno da construção de 

conhecimento musical. 

Esta pesquisa se propõe a investigar os guitarristas do Curso de Iniciação à 

Guitarra Elétrica - CIGE, que foi um curso de extensão oferecido pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte - UFRN criado com o intuito de dar uma formação 

musical básica a aprendizes de guitarra experientes e iniciantes no instrumento. Dessa 

maneira, esta pesquisa de mestrado tem como principal objetivo investigar, sob a ótica 
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da complexidade, a aprendizagem musical mediada por tecnologias digitais de 

guitarristas do curso de extensão da UFRN. 

Para alcançar o objetivo principal deste trabalho, perpasso por objetivos 

específicos que servirão de norte à pesquisa: 1-Conhecer a trajetória musical dos 

guitarristas do CIGE; 2-Identificar quais tecnologias digitais estão sendo utilizadas 

pelos guitarristas para aprender música; 3-Conhecer de que forma essas tecnologias 

estão sendo usadas pelos guitarristas para estruturar suas redes de aprendizado; 4-

Compreender como os guitarristas configuram suas fontes de aprendizado na construção 

do conhecimento musical; e 5-Descrever como os guitarristas avaliam a utilização de 

tecnologias digitais dentro do Curso de Extensão. 

Como processo metodológico trarei uma abordagem qualitativa e utilizarei a 

pesquisa-ação como método de pesquisa, por estar imerso como docente no contexto 

que os guitarristas investigados estudam, bem como por eu ter estruturado o curso de 

extensão, desde a elaboração, planejamento do curso, construção das aulas e 

organização geral. 

Como principal instrumento para construção dos dados utilizarei entrevistas 

semiestruturadas com cinco guitarristas do Curso de Iniciação à Guitarra Elétrica. Essas 

entrevistas foram direcionadas por um roteiro composto por 12 questões subjetivas para 

os guitarristas entrevistados responderem verbalmente e foram transcritas a partir do 

áudio feito com o gravador de áudio do meu celular. Além disso, na fase final da 

pesquisa de campo enviei um breve questionário com o intuito de avaliar a utilização de 

tecnologias digitais no Curso de Extensão. 

Após esta introdução, no segundo capítulo, o pensamento complexo será 

introduzido, desde seu embate na ciência com o pensamento linear, até os dias atuais 

com a ideia de transdisciplinaridade. Também será tratado sobre o conceito e 

características da complexidade que foi amplamente difundido por Edgar Morin e hoje 

tem sua continuidade com pesquisadores espalhados por todo mundo. Seguinte a isso, 

será focalizado para a construção do conhecimento, sob a ótica da complexidade, no 

âmbito educacional com a proposta Moriniana de uma educação não fragmentada. E por 

fim, será discutido brevemente sobre o pensamento musical complexo na 

contemporaneidade. 

O capítulo 3 focalizará nos debates sobre tecnologias digitais na educação 

musical, tratando dos principais aspectos sociais e educacionais existentes com a 

presença tecnológica: ciberespaços, democratização de informações as relações 



22 
 

interpessoais na contemporaneidade. Depois, o texto é direcionado para como os 

professores de música podem facilitar a aprendizagem musical dos alunos em uma 

perspectiva descentralizada. Por fim, o texto focaliza na aprendizagem musical mediada 

por tecnologias digitais, trazendo as múltiplas possibilidades para a construção de 

conhecimento musical na guitarra elétrica. 

A descrição mais explícita dos caminhos metodológicos da pesquisa ficou no 

quarto capítulo deste texto, que a partir de uma abordagem qualitativa foi utilizada a 

Pesquisa-ação como método de pesquisa. Nesta parte do trabalho serão expostas a 

construção do projeto de pesquisa desde seu início até seu acontecimento, bem como as 

fases e os ciclos da Pesquisa-ação incorporadas à pesquisa feita com os guitarristas do 

Curso de Iniciação à Guitarra Elétrica da UFRN. Também serão expostas informações e 

situações sobre o CIGE, que engajaram metodologicamente esta pesquisa de mestrado, 

inclusive alguns relatos de acontecimentos no curso. 

No primeiro capítulo que está voltado à construção dos dados da pesquisa, será 

tratado das vivências musicais a partir de um flash back da trajetória musical dos 

guitarristas, expondo suas experiências passadas no âmbito musical. Depois, no capítulo 

6, será discutido sobre a construção de redes de aprendizado no âmbito tecnológico 

pelos guitarristas, focando no somatório das possibilidades para aprender música. Por 

fim, o texto debaterá como os guitarristas configuram suas redes de aprendizado 

musical, mediante toda infinidade de recursos tecnológicos e formas disponíveis para 

construir o conhecimento musical. 

Na conclusão serão discutidos os pontos de reflexão e contribuição à educação 

musical e ao mundo, que podem inclusive suscitar outros futuros problemas de 

pesquisa, pois esta temática apresenta incógnitas desde o início de minha formação 

musical. Assim, inicio meu texto pelo paradigma da complexidade, que dará ótica a toda 

esta dissertação, fomentando diversas discussões durante o texto e proporcionando 

diversos olhares para a temática da aprendizagem musical mediada por tecnologias 

digitais na educação musical. 
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2 O PENSAMENTO COMPLEXO NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

2.1 Introdução à complexidade 

No decorrer da história muitas foram as tentativas de tornar o conhecimento 

mais acessível e mais eficiente para a população, uma vez que este é um ponto de 

partida para aprender a sobreviver em meio às adversidades existentes no cotidiano. É 

importante mencionar que todas as tentativas (os métodos, metodologias e estratégias 

em geral) foram importantes para o avanço da busca por conhecimento, aconteceram 

erros e acertos, que contribuíram para o descobrimento de como se ensina e como se 

aprende. 

Também não devo deixar de mencionar que as pessoas mudaram e junto a elas a 

sociedade, criando gerações diferentes, uma mutação constante em que só é percebida 

quando algum acontecimento maior muda explicitamente a forma que as pessoas agem. 

Por exemplo: depois da consolidação da internet como um meio de busca por 

informações, as pessoas estão se tornando mais autônomas e estão quebrando 

paradigmas educacionais que estavam consolidados há bastante tempo. 

Ao decorrer dos acontecimentos mencionados, principalmente as tentativas de 

melhorar a educação, cada vez mais se estuda pelo aprofundamento da especificidade e 

da especialidade (ALMEIDA, 2012). Este é um caminho que tem grande espaço nas 

escolas e universidades, haja vista hoje existirem disciplinas separadas por áreas de 

conhecimento, bem como cursos específicos. Esta maneira de entender o conhecimento 

foi muito importante, principalmente para o descobrimento de novas áreas e subáreas, 

permitindo assim o avanço da ciência. 

Em contrapartida, há pensadores que defendem uma construção do 

conhecimento de forma desfragmentada, para assim, poder avançar no âmbito científico 

de forma mais abrangente (MORIN, 2015). Desde os primórdios com Blaise Pascal, 

seguidos de outros pensadores, chegando até os tempos atuais com Edgar Morin, a já 

cunhada complexidade vem ganhando projeção em meio às discussões sobre a 

construção do conhecimento, contrapondo o conhecimento linear, que historicamente 

foi bastante ampliado. Entretanto, é importante ressaltar que “o pensamento complexo 

não recusa de modo algum a clareza, a ordem, o determinismo. Ele os considera 

insuficientes [...]” (MORIN, 2015, p. 83). 

O investimento de tempo, estudo, trabalho, dinheiro entre outros aspectos fez 

com que o pensamento linear se difundisse, tendo um avanço científico considerável. 
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Entretanto, se o pensamento complexo estivesse sendo desenvolvido na cabeça das 

pessoas há mais tempo, a ciência, em certa medida, estaria mais avançada, com pessoas 

mais humanas, permitindo ligações entre os diversos saberes, resolvendo assim, 

problemas graves da sociedade, como por exemplo, a desigualdade social, que é 

geradora de vários males para o homem. 

Morin e Le Moigne (2007, p. 498) confirmam essa perspectiva afirmando que “a 

compreensão da diversidade e da complexidade exige que a sociedade educativa se 

baseie na autonomia individual, na solidariedade, no saber e no saber fazer, no diálogo 

entre conhecimentos e competências, bem como na iniciativa dos cidadãos da 

sociedade”. Dessa forma, a ótica da complexidade pode tonar as pessoas mais 

compreensivas e solidárias ou de maneira geral, mais humanas, levando em 

consideração os diferentes pontos para formular um entendimento. 

Os pesquisadores que estudam e seguem a vertente do pensamento complexo 

defendem essa ótica para desvelar o conhecimento que está sendo ignorado ao 

interpretá-lo de maneira linear. Almeida (2012, p. 79) esclarece dizendo que: 

A avaliação de que o processo histórico de consolidação da sociedade 

contemporânea e do conhecimento deu-se às custas da fragmentação 

dos saberes, e o diagnóstico de que a pesada estrutura educacional 

favorece a rigidez do pensamento, a ossificação paradigmática e a 

burocratização do saber não devem redundar na afirmação que é 

unicamente fora dessa rede de disseminação e experimentação da 

condição humana, ou pela sua negação, que se deve esboçar o 

exercício de um pensamento complexo, aberto e criativo. 

Morin e Le Moigne (2007) afirmam que desde os primórdios existe uma 

concepção de que o todo é mais do que a junção das partes, e justificam dizendo que 

nestas partes – que são emergenciais - aparecem características diferentes, que não 

formam o todo fundamentalmente, por isso o entendimento equivocado. Dessa forma, a 

difusão de um pensamento fragmentado avançou muito em relação ao pensamento 

complexo e para reverter essa situação, pesquisadores espalhados pelo mundo têm se 

esforçado para estudar, debater, expandir e elucidar outras pessoas sobre a emergência 

da complexidade. 

Essa discrepância de crescimento entre o pensamento linear e a complexidade no 

decorrer do tempo faz com que os pensadores Morinianos considerem a reforma do 

pensamento uma urgência, visto que historicamente houve uma separação imensa entre 

os saberes de diferentes âmbitos. Deste modo, a reforma do pensamento vem, cada vez 
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mais, sendo debatida por pesquisadores em eventos de diversas áreas de conhecimento e 

nos grupos de pesquisa. A exemplo disso, na UFRN há o Grupo de Estudos da 

Complexidade – GRECOM1 que vem se consolidando cada vez mais no âmbito das 

discussões sobre a vertente Moriniana, inclusive com diversas pesquisas a nível de pós-

graduação originadas de áreas diferentes. 

Também acontece de muitos trabalhos confundirem complexidade com 

complicação ou dificuldade, todavia são conceitos diferentes e opostos, uma vez que a 

complexidade não separar as partes, diferentemente do complicado, que pode dividir em 

quantas vezes forem necessárias. Almeida (2012, p. 73) esclarece essa perspectiva 

discorrendo que: 

É preciso distinguir complexidade de complicação. A complexidade 

difere da complicação, com a qual é confundida, às vezes. O 

complicado pode ser decomposto em partes, tantas quantas forem 

necessárias para permitir sua resolução. Esse é um dos postulados do 

Método de Descartes: dividir para explicar melhor, tornar inteligível. 

O complexo, ao contrário, é tecido por elementos heterogêneos 

inseparavelmente associados que apresentam a relação paradoxal entre 

o uno e o múltiplo. Assim, se decompomos um fenômeno complexo 

dividindo os elementos e as dimensões que o constituem, estamos 

operando pelo modelo mental de simplificação. 

Edgar Morin (2015) traz um ponto de partida para a complexidade: a 

necessidade da reforma do pensamento, que por vias atuais está ganhando espaço nas 

discussões no âmbito acadêmico e social, mas ainda tem que galgar patamares mais 

altos para só então, respectivamente, os professores, os alunos e toda população 

enxergarem por essa ótica e juntarem os saberes que ainda estão separados. 

A necessidade de uma Reforma de pensamento é muitíssimo 

importante para indicar que hoje o problema da educação e da 

pesquisa encontram-se reduzidos a termos quantitativos: “quantidade 

de créditos”, “de professores”, “de informática”, etc. Através disso, 

mascara-se a dificuldade chave que revela o fracasso de todas as 

reformas sucessivas do ensino: não se pode reformar a instituição sem 

ter previamente reformado os espíritos e as mentes, mas não se pode 

reformá-los se as instituições não forem previamente reformadas 

(MORIN, 1999, p. 56). 

É perceptível que o pensamento fragmentado obscurece não somente a 

educação, mas todas as ações que perpassam a vida, pois “um pensamento mutilador 

conduz necessariamente a ações mutilantes” (MORIN, 2015, p. 15). Portanto, o 

 
1 O grupo foi criado em 1992 e é coordenado pela professora Maria da Conceição Xavier de Almeida. 
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paradigma da complexidade é o rompimento de barreiras que separam toda a 

diversidade de conhecimentos, como por exemplo, o científico, filosófico, espiritual e 

empírico, que andam em lados opostos, bem como as especificidades de cada área do 

conhecimento científico. 

Ruiz (2016, p. 30) afirma que “a complexidade não pretende descobrir a visão 

completa das coisas, mas a sua multidimensionalidade em razão de ser impossível isolar 

tudo em geral, e é possível sim, promover e gerar interações”. Nesse sentido, considerar 

e articular os diferentes tipos de conhecimentos poderá trazer avanços para as diferentes 

formas de conhecer a si próprio e o que está ao redor de si. Assim sendo, questiono: 

como podemos desconsiderar os modos de cura indígena com plantas medicinais, que 

durante todo esse tempo enfrentaram diversas enfermidades? Como podemos 

desconsiderar as transcrições espíritas com milhares de livros escritos, que ajudam a 

várias pessoas? O conhecimento científico, nessa perspectiva, parece ser o mais incerto 

por não considerar válido os outros saberes, assim como difunde cada vez mais as 

especificidades das subáreas. 

As áreas estão se dividindo em subáreas e em mais ramificações, se distanciando 

cada vez mais uma da outra e ficando desconectadas entre si. Morin (1999, p. 40) 

discorre sobre essa perspectiva dizendo que “torna-se necessário um paradigma da 

complexidade que, ao mesmo tempo disjunte e associe, que conceba os níveis de 

emergência da realidade sem reduzi-los às unidades elementares e às leis gerais”. O 

mesmo autor alerta para problemas maiores gerados pela separação dos saberes: 

Hoje somos vítimas de dois tipos de pensamento fechado: primeiro, o 

pensamento fracionário da tecnociência burocratizada, que corta, 

como fatias de salame, o complexo tecido do real; segundo, o 

pensamento cada vez mais fechado, voltado para a etnia ou a nação, 

que recorta, como um puzzle, o tecido da Terra-Pátria (MORIN, 2003, 

p. 104). 

Portanto, as pessoas estão imersas em ideias fragmentadas, haja vista separarem 

os saberes de forma individual, bem como de forma coletiva e de diferentes maneiras, 

que a depender da situação e dos envolvidos, não conseguem juntar suas concepções 

sobre o mesmo fenômeno, impossibilitando a dialética e difundindo um pensamento 

fechado para a construção do conhecimento. 

Assim sendo, a necessidade da reforma do pensamento é bastante importante 

para as pessoas encararem as dificuldades de sua geração, que dizem respeito às 

situações familiares, profissionais, intelectuais e experienciais de uma maneira geral 



27 
 

(MORIN, 1999). As certezas que são ensinadas já não resolvem muitas das lacunas 

existentes, trata-se de uma visão cega (simplificada) e para sanar tal cegueira se faz 

necessário reconhecer que as estruturas de conhecimento são complexas. 

A junção das partes de maneira sistêmica leva a uma peculiaridade muito 

importante no pensamento complexo: a incerteza. Com tantas conexões de várias 

maneiras e sentidos, sempre haverá a incerteza no saber, mas posso esclarecer a priori, 

que, o conhecimento é uma interpretação (tradução) e por isso é mutável. Quando existe 

a certeza sobre algo, as pessoas devem estar conscientes de que é uma certeza 

momentânea e que, logo irá ser “desmascarada” e assim, irá se repetir continuamente. 

Morin (2003, p. 59) discorre de forma mais aprofundada sobre a incerteza para 

construção do conhecimento: 

Há três princípios de incerteza no conhecimento: o primeiro é 

cerebral: o conhecimento nunca é um reflexo do real, mas sempre 

tradução e construção, isto é, comporta risco de erro; o segundo é 

físico: o conhecimento dos fatos é sempre tributário da interpretação; 

o terceiro é epistemológico: decorre da crise dos fundamentos da 

certeza, em filosofia (a partir de Nietzsche), depois em ciência (a 

partir de Bachelard e Popper). 

Dessa forma, a incerteza ocorrente no pensamento complexo não é por sua 

formação (desfragmentação e junção), mas sim, pela consciência de que pouco sabemos 

diante da imensidão da matéria existente. Algo que também ocorre com o pensamento 

linear, porém, não é assumida essa responsabilidade, pois observo que grande parte dos 

estudiosos afirmam ter certezas imutáveis diante de sua área de conhecimento. Morin 

(2015) ressalta que em determinados momentos a simplificação deve ocorrer, porém de 

forma relativizada. O autor critica ainda dizendo: “eu aceito a redução consciente de que 

ela é a redução, e não a redução arrogante que acredita possuir a verdade simples, atrás 

da aparente multiplicidade e complexidade das coisas” (MORIN, 2015, p. 102). 

Na complexidade, o modelo sistêmico possibilita um conhecimento que 

considere a multiplicidade dos saberes, que ao mesmo tempo está apoiada em uma 

incerteza, ampliando a visão sobre os objetos estudados pela ciência. “O erro ontológico 

foi o de ter fechado, isto é, petrificado os conceitos de base da ciência (e da filosofia). É 

preciso, ao contrário, abrir a possibilidade de um conhecimento ao mesmo tempo mais 

rico e menos certo” (ibidem, p. 44). 

Neste sentido, Morin (2000, p. 38) elucida o que é complexidade: 
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Complexus significa o que foi tecido junto; de fato, há complexidade 

quando elementos diferentes são inseparáveis constitutivos do todo 

(como o econômico, o político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, 

o mitológico), e há um tecido interdependente, interativo e inter-

retroativo entre o objeto de conhecimento e seu contexto, as partes e o 

todo, o todo e as partes, as partes entre si. Por isso, a complexidade é a 

união entre a unidade e a multiplicidade. 

O mesmo autor complementa o conceito anterior afirmando que “num segundo 

momento, a complexidade é efetivamente o tecido de acontecimentos, ações, interações, 

retroações, determinações, acasos, que constituem nosso mundo fenomênico” (MORIN, 

2015, p. 13). E diante dessas possibilidades não podemos esquecer que a complexidade 

existe em todo lugar e a todo momento, portanto é uma concepção aberta e ao mesmo 

tempo demarcada, assim como, é também uma maneira de enxergar o que acontece a si 

próprio e ao mundo que o cerca. 

Além disso, para ser complexo existe a necessidade de situar em um contexto, 

tornando assim, os âmbitos vivenciais bastante importantes também no entendimento de 

algo. Desconsiderar o contexto é estar cego a toda multiplicidade que os ambientes têm 

a oferecer, portanto devemos entender que “o pensamento contextual busca sempre a 

relação de inseparabilidade e de inter-retroações em todo o fenômeno e seu contexto e 

de todo o contexto com contexto planetário” (MORIN, 1999, p. 14). Arone (2014, p. 

64) acrescenta também que: 

O ser humano é algo muito complexo e, para compreendê-lo em 

profundidade, é necessário não apenas inseri-lo numa cultura, história, 

mas, fundamentalmente, incorporá-lo na sua multiplicidade, na 

unicidade e no comportar do diferente. A identidade agrega múltiplas 

dimensões e características, é polimorfa. 

Morin (2000, p. 52) afirma que “não há cultura sem cérebro humano (aparelho 

biológico dotado de competência para agir, perceber, saber, aprender), mas não há 

mente (mind), isto é, capacidade de consciência e pensamento, sem cultura”. Portanto, a 

cultura está diretamente ligada às concepções do ser, pois ela é uma parte que não pode 

ser desconsiderada, inclusive por causa das interações que promove. 

O somatório da premissa da linha de pensamento de Cliford Geertz (1989) que, 

basicamente estabelece cultura como uma “teia de significados”, com o pensamento 

complexo de Edgar Morin (2000) pode elucidar sobre as relações entre as pessoas e os 

acontecimentos que a elas pertencem. “As interações entre indivíduos produzem a 

sociedade e esta retroage sobre os indivíduos. A cultura, no sentido genérico, emerge 



29 
 

destas interações, reúne-as e confere-lhes valor” (MORIN, 2000, p. 105). Arone (2014, 

p. 86) complementa discorrendo que “os sentidos como sensação, significado e direção 

são vistos subliminarmente e armazenados na cultura, o que significa que a primeira 

impressão do sujeito sobre o objeto é revelada pelas marcas deixadas pelo mundo 

exterior”. 

As pessoas por meio do cérebro receptam sinapses enviados pelos sentidos e 

dessa forma, conhecem o que está ao seu redor. Assim sendo, a parte externa (o 

entendimento sobre o mundo) está inserida no pensamento, que está implantado no 

mundo (MORIN, 2015). Em suma, a partir das interações com os outros e com as 

diferentes situações, as pessoas recebem vários estímulos e têm entendimentos distintos 

sobre eles, interpretam, traduzindo de forma diferente, e, consequentemente atribuem 

significados diferentes aos acontecimentos do cotidiano, tornando a concepção de 

mundo diferente para todos. Ruiz (2016, p. 46) esclarece sobre a relação indivíduo-

mundo e sobre a interpretação de um conhecimento (tradução): 

O conhecimento do mundo não é um reflexo do mundo, mas sim uma 

criação surgida a partir da interação do sujeito com o mundo, 

enquanto exista um sujeito que interatua e que está vivo, o 

conhecimento nunca estará terminado nem completamente definido. 

No entanto, todo conhecimento possui um campo de possibilidade, 

tem uma certa configuração, uma consistência e a possibilidade e 

impossibilidade de mudar. 

Nesse sentido, a seguir, será melhor tratado sobre como as pessoas aprendem e 

criam suas concepções, seus entendimentos, suas certezas e incertezas, construindo seu 

conhecimento de diferentes formas e a partir dos distintos estímulos, principalmente o 

educacional, que ano após ano tem tentado melhorar na perspectiva de alcançar uma 

sociedade com menos dificuldade de viver, buscando mais solidariedade e altruísmo 

entre as pessoas. 

 

2.2 A construção do conhecimento, sob a ótica da complexidade, no âmbito 

educacional 

A partir da elucidação anterior, que tratou da construção do conhecimento, é 

possível refletir sobre a forma que os saberes estão sendo ensinados nos diversos 

âmbitos e para as diferentes situações, tais como: a família, o trabalho, a escola entre 

outras tantas situações que permeiam a sociedade na contemporaneidade. Em casa, 
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desde muito novo a família ensina as diferentes situações ao indivíduo, que vão desde 

concepções de parentesco (quem é tio ou avó) até situações de risco (que o fogo é 

quente ou que as facas cortam). Ao iniciar um novo trabalho, normalmente o 

funcionário recebe um treinamento para aprender as suas tarefas, inclusive os cursos 

profissionalizantes tentam adiantar parte dessa formação. Na educação básica e depois 

no ensino superior os indivíduos são ensinados a lidar com as diferentes situações da 

vida, aprendendo sobre os diferentes saberes - a vida pela biologia, pela física, pela 

matemática, pela arte etc. 

  Seguindo na perspectiva escolar, a disciplinaridade está há bastante tempo em 

todos os níveis educacionais e dessa forma, os conhecimentos foram sendo separados e 

consequentemente o entendimento dos alunos ficou separado como água e óleo. “Na 

escola primária nos ensinam a isolar os objetos (de seu meio ambiente), a separar as 

disciplinas (em vez de reconhecer suas correlações), a dissociar os problemas, em vez 

de reunir e integrar” (MORIN, 2003, p. 15). 

A nível nacional, o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM após alguns 

anos na comum disciplinaridade, ousou em juntar as áreas de conhecimento, visando 

estimular a transdisciplinaridade2 entre as disciplinas escolares e diminuir a incidência 

de conteúdos decorados de forma fragmentada. Dessa forma, os estudantes terão que 

juntar os diferentes conhecimentos das áreas para formular respostas, visando 

solucionar problemas cotidianos. As novas áreas são: 1-Ciências humanas e suas 

tecnologias, que é compostas por Sociologia, Filosofia, História e Geografia; 2-Ciências 

da natureza e suas tecnologias, que está estruturada em Biologia, Física e Química; 3-

Linguagens, códigos e suas tecnologias, que traz em sua perspectiva Artes (Artes 

visuais, Música, Dança e Teatro), Literatura, Português e Língua estrangeira (Inglês ou 

Espanhol); e 4-Matemática e suas tecnologias, que se constitui apenas da própria 

matemática. 

A partir do momento que as provas do principal exame para ingresso nas 

universidades do país começam a exigir que seus candidatos consigam fazer relações 

entre a diversidade de conteúdo das diferentes áreas de conhecimento, praticamente 

obrigam as escolas a tomarem iniciativa para oferecer um ensino ao menos 

interdisciplinar, já que os próprios professores não foram ensinados a construir saberes 

 
2- “A transdisciplinaridade é o grau máximo de relações entre as disciplinas, daí que supõe uma 

integração global dentro de um sistema totalizador. Este sistema favorece uma unidade interpretativa, 

com o objetivo de constituir uma ciência que explique a realidade sem parcelamento” (ZABALA, 1998, 

p. 44). 
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de forma transdisciplinar, assim como a estrutura física escolar também não está pronta 

para acontecer desse modo. Dessa maneira, muitas escolas por todo Brasil se 

adequaram, em parte, à perspectiva mencionada, mas ainda estão visando somente o 

resultado, pois na prática podem estar executando esse ensino interdisciplinar com 

pedaços de conversas apenas, tentando aos poucos interligar os conhecimentos das 

diferentes disciplinas e, apenas para o ensino médio (pré-vestibular), visando resultados 

positivos na quantidade de aprovações nos vestibulares das universidades. 

Contudo, as Instituições de ensino superior poderiam estimular a construção do 

conhecimento sob a ótica da complexidade, se adequando às necessidades da 

contemporaneidade. Seguindo nessa linha de pensamento questiono: como as 

instituições de ensino superior - que são formadoras de diversos profissionais, inclusive 

professores - estão agindo diante da construção do conhecimento, sabendo do 

paradigma da complexidade? Caso não estejam contemplando-o, estarão decepando 

uma forma de aprender entre os anos iniciais (educação infantil ao ensino fundamental 

II) e o ensino médio (1º, 2º e 3º ano) e ao fim deste, quando entrarem na universidade, 

estarão rompendo novamente com a forma de construir conhecimento. Não pretendo 

aqui responder essa questão por não ser foco da pesquisa, mas usarei a vertente 

Moriniana para tratar da função da universidade na formação profissional e docente. 

A universidade exerce uma dupla e paradoxal função no contexto atual: 

“adaptar-se à modernidade científica e integrá-la; responder às necessidades 

fundamentais de formação, mas também, e sobretudo, fornecer um ensino 

metaprofissional, metatécnico, isto é, uma cultura” (MORIN, 2003, p. 82). Portanto, as 

universidades não podem somente separar as partes (os diferentes saberes), elas podem 

fazer ligações entre elas, contemplando a unidade e a multiplicidade, buscando um 

ensino mais diversificado e rico de saberes. Morin (2003) acrescenta ainda dizendo que 

a universidade deve verificar e se adequar às necessidades da sociedade, bem como 

transmitir uma cultura, conservando a essência e inovando na aprendizagem de seus 

alunos. 

Para tanto, Edgar Morin propõe uma reforma na educação (nos diferentes níveis) 

a partir da emergência da complexidade, que contemple os diferentes saberes de forma 

transdisciplinar, sendo que “desde o início, ciências e disciplinas estariam ligadas, 

ramificadas umas com as outras e o ensino poderia representar uma ponte entre os 

conhecimentos parciais e um conhecimento em movimento do global” (MORIN, 1999, 

p. 16). Essa reforma não pode ser somente de cima para baixo, mas sim em múltiplas 
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direções: com uma ampla mudança no ensino para formar profissionais preparados para 

perpetuar uma visão abrangente, bem como propostas menores, mais íntimas para 

discussão da complexidade. 

Ruiz (2016, p. 38) fala que essa forma de educar “está imersa em circunstâncias 

complexas no contexto da sociedade do conhecimento, que por sua vez sofre um 

processo de redefinição, reabilitação e transmutação permanente em um processo de 

mudança tanto da sociedade como da estrutura do conhecimento”. Almeida (2012, p. 

72) discorre sobre como está sendo essa busca por um pensamento desfragmentado: 

Como decorrência da reflexão fundamental sobre o conhecimento 

complexo, e da meta de uma reforma do pensamento, começam a 

consolidar projetos educacionais orientados para reduzir a 

fragmentação do conhecimento. Projetos de reforma da educação (do 

ensino fundamental ao universitário); reorientação dos princípios de 

organização dos currículos; articulação entre as atividades escolares e 

extra-escolares, bem como a criação de espaços institucionais 

estruturados para facilitar a atitude da transdisciplinaridade, são 

alguns dos casulos que se formam em decorrência dessa segunda 

constelação de investimento na noção de complexidade. 

A educação do futuro - termo adotado por Morin - deve ser mais humana e 

diversa, considerando as diferentes culturas e sendo estimulada desde o início da 

formação, ainda na escola básica, permitindo assim, o reconhecimento de quem a 

pratica em sua humanidade (MORIN, 2000). Ruiz (2016, p. 40) menciona sobre a 

necessidade de os professores terem instrumentos que permitam não fragmentar seus 

conhecimentos “partindo das disciplinas existentes e suas interações que os levem a 

constituir-se em profissionais transdisciplinados, comprometidos em um processo 

permanente de revisar e re-pensar a estrutura do saber científico”. 

O mesmo autor explica que “na transdisciplinaridade, o prefixo ‘trans’, refere-se 

a aquilo que está ‘entre’ e ‘através’ das disciplinas e além delas, e tem como finalidade 

a possibilidade de compreensão do mundo presente” (ibidem, p. 49). Dessa forma, os 

docentes devem ter uma postura que contemple a diversidade cultural e o ensino sob as 

premissas da transdisciplinaridade, visando sair da tradicionalidade histórica, obtendo 

assim, um professor mediador que auxilie seus alunos a juntarem saberes.  

Missão, é a tarefa que Morin (2003) atribui aos professores quando fala em 

ensino, não se reduzindo em apenas uma função, especialização ou profissão, mas 

também se tratando de um problema de saúde pública. Ele explica que “o caráter 

funcional do ensino leva a reduzir o professor ao funcionário. O caráter profissional do 
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ensino leva a reduzir o professor ao especialista” (MORIN, 2003, p. 101). O autor 

enxerga no professor não só o que normalmente é estereotipado: um transmissor de 

conhecimento, ele o vê como um lapidador de pessoas, que pode diversificar os 

estímulos para seus aprendizes poderem enxergar o mundo de forma ampla. O mesmo 

autor sugere ainda alguns pontos essenciais na missão do docente: 

1-Fornecer uma cultura que permita distinguir, contextualizar, 

globalizar os problemas multidimensionais, globais e fundamentais, e 

dedicar-se a eles; 2-Preparar as mentes para responder aos desafios 

que a crescente complexidade dos problemas impõe ao conhecimento 

humano; 3-Preparar as mentes para enfrentar as incertezas que não 

param de aumentar, levando-as não somente a descobrirem a história 

incerta e aleatória do Universo, da vida, da humanidade, mas também 

promovendo nelas a inteligência estratégica e a aposta em um mundo 

melhor; 4-Educar para a compreensão humana entre os próximos e os 

distantes; [...]5-Ensinar a cidadania terrena, ensinando a humanidade 

em sua unidade antropológica e suas diversidades individuais e 

culturais, bem como em sua comunidade de destino, própria à era 

planetária, em que todos os animais enfrentam os mesmos problemas 

vitais e mortais” (MORIN, 2003, p. 102 e 103). 

Dessa forma, o professor pode estar consciente de como se constrói o 

conhecimento, visando promover aos seus alunos um aprendizado significativo, 

juntando os diferentes saberes e vivências de cada um. O conhecimento é, portanto, a 

tradução de um complexo de saberes, tendo sua organização ligada à própria 

desorganização, imersos a uma cultura, havendo incertezas, que estão dependentes da 

interpretação. Morin (2003, p. 24) esclarece como se constituem os conhecimentos, 

explanando que: 

Todo conhecimento constitui, ao mesmo tempo, uma tradução e uma 

reconstrução, a partir de sinais, signos, símbolos, sob a forma de 

representações, ideias, teorias, discursos. A organização dos 

conhecimentos é realizada em função de princípios e regras que não 

cabe analisar aqui; comporta operações de ligação (conjunção, 

inclusão, implicação) e de separação (diferenciação, oposição, 

seleção, exclusão). O processo é circular, passando da separação à 

ligação, da ligação à separação, e, além disso, da análise à síntese, da 

síntese à análise. Ou seja: o conhecimento comporta, ao mesmo 

tempo, separação e ligação, análise e síntese. 

Zabala (1998, p. 37) complementa a ideia anterior, esclarecendo sobre as 

representações (traduções) que são definidas pelo complexo (de teias) do conhecimento: 

Nossa estrutura cognitiva está configurada por uma rede de esquemas 

de conhecimento. Estes esquemas se definem como as representações 
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que uma pessoa possui, num momento dado de sua existência, sobre 

algum objeto de conhecimento. Ao longo da vida, estes esquemas são 

revisados, modificados, tornam-se mais complexos e adaptados à 

realidade, mais ricos em relações (ZABALA, 1998, p. 37). 

A configuração do conhecimento é feita e desfeita diversas vezes durante a vida, 

cabendo sempre uma nova tradução com mais partes que não estavam sendo levadas em 

conta, que estavam separadas: são as emergências. Dessa maneira, “o desafio da 

complexidade reside no duplo desafio da religação e da incerteza. É preciso religar o 

que era considerado como separado. Ao mesmo tempo, é preciso aprender a fazer com 

que as certezas interajam com a incerteza” (MORIN, 1999, p. 46). 

A religação de saberes deve acontecer para diminuir a linearidade existente na 

vida das pessoas, que está estimulada há bastante tempo com conhecimentos concretos e 

imutáveis, negando a complexidade existente nas estruturas de conhecimento. Sobre a 

religação de saberes, Ruiz (2016, p. 84-85) comenta que: 

É importante ter consciência de que eles não nascem separados, já que 

desde que o ser humano começa seu processo de aprendizagem, lhe 

fazem crer que tudo está separado e que esta realidade não é 

questionável. Entretanto, para vencer essas barreiras mentais, a 

consciência tem um papel muito importante, tanto para este assunto 

como para todo processo de pensamento. Então se trata de ser 

consciente que os saberes não existem separados, e que também não é 

um só, mas que estes se encontram estritamente relacionados e que 

também é importante reconhecer as diferenças entre os mesmos. 

Morin (1999) menciona que problematizar também é importante e deve andar 

em paralelo com a religação de saberes, buscando assim “as questões a partir do ser 

humano, mostrando-o em seus aspectos biológicos, psicológicos, sociais. Desse modo 

poderia acessar as disciplinas, mantendo nelas a marca humana, e, assim, atingir a 

unidade complexa do homem” (MORIN, 1999, p. 50). 

Ao fazer essa religação, problematizando, agregando mais saberes, refletindo, 

arranjando uma nova configuração e traduzindo, as pessoas estarão mais próximas da 

diminuição dos problemas da humanidade e do mundo. Morin (2000) esclarece essa 

situação falando que a dificuldade se dá por causa dos saberes parcelados e os 

problemas que estão cada vez mais complexos em nossa contemporaneidade. 

A inteligência parcelada, compartimentada, mecanicista, disjuntiva e 

reducionista rompe o complexo do mundo em fragmentos disjuntos, 

fraciona os problemas, separa o que está unido, torna unidimensional 

o multidimensional. É uma inteligência míope que acaba por ser 
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normalmente cega. Destrói no embrião as possibilidades de 

compreensão e de reflexão, reduz as possibilidades de julgamento 

corretivo ou da visão a longo prazo. Por isso, quanto mais os 

problemas se tornam multidimensionais, maior é a incapacidade de 

pensar sua multidimensionalidade; quanto mais a crise progride, mais 

progride a incapacidade de pensar a crise; mais os problemas se 

tornam planetários, mais eles se tornam impensáveis. Incapaz de 

considerar o contexto e o complexo planetário, a inteligência cega 

torna-se inconsciente e irresponsável (MORIN, 2000, p. 43). 

Na perspectiva atual, em que no âmbito tecnológico as pessoas estão tendo 

acesso a muitas informações difundidas na internet, a construção do conhecimento está 

ficando mais “deslinearizada”, exigindo assim, mais ligação entre os saberes. Essas 

informações estão sendo como estrelas em uma constelação, infinitas, de diferentes 

formas, umas chamando mais atenção que outras, e misturadas feito um conhecimento 

emaranhado que precisa de ser ligado e traduzido. 

O significado do conhecimento construído na sociedade 

contemporânea pressupõe uma tendência à obsolescência, pelo 

crescimento acelerado e uso intensivo e excessivo da informação, o 

que tem sido chamado de explosão do conhecimento, tanto no sentido 

quantitativo quanto no qualitativo. O conhecimento apresenta maior 

complexidade e uma ideia de incerteza sobre o mundo, porém pode ou 

não conceder ao sujeito uma visão crítica sobre a realidade (ARONE, 

2014, p. 74). 

A explosão do conhecimento mencionada por Mariangelica Arone acontece pelo 

fato de os recursos tecnológicos, principalmente a partir da internet, oferecerem uma 

gama de conteúdos de forma fácil e rápida. A dificuldade está sendo principalmente 

para selecionar os conteúdos, pois as pessoas ainda não se acostumaram a 

selecionar/ligar os saberes, então quando têm acesso a muitos, há dificuldade para 

organização deles. 

No âmbito da música, com toda diversidade de tecnologias digitais à disposição, 

são infinitas as possibilidades para construir conhecimento musical, podendo gerar 

dificuldades para selecionar e juntar as diferentes fontes, que podem ou não, ser mais 

eficientes naquele determinado momento. Neste sentido, o professor de música pode 

possibilitar diversas fontes para que seus alunos consigam juntar os diferentes saberes, 

construindo conhecimento musical de forma complexa. 

Para que o professor consiga fazer com que seus alunos aprendam música sob a 

ótica da complexidade, seus pensamentos e ações devem estar livres de barreiras que 

limitem a construção de conhecimento musical, bem como deve considerar válida toda 
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forma de expressão musical. Nessa perspectiva, Nascimento (2012, p. 115) pontua 

alguns aspectos importantes para o professor de música e seus alunos pensarem diante 

do paradigma da complexidade: 

A proposição de pensamento complexo que reforma o pensamento 

musical tem como propósito formar indivíduos, professores e alunos 

que tenham em sua base epistemológica uma formação musical plural, 

de valorização da diversidade cultural, que sejam músicos portadores 

de audição sistêmica. Também, que sejam portadores de uma mente 

complexa, oriunda do pensamento complexo, atendendo, no momento, 

as exigências da contemporaneidade e priorizando, sempre, o ensinar 

a condição humana. 

Dessa forma, a contemporaneidade ao conclamar assertividade em junção e 

seleção dos múltiplos saberes, faz com que os aprendizes de música criem suas 

maneiras de construir suas redes de aprendizado, baseando-se em suas experiências 

mais significativas. E o professor de música deve estar atento a isso e pode propor 

maneiras de reformar o pensamento, auxiliando-os no processo de construção do 

conhecimento musical, bem como interligando as diversas informações de fontes 

diferentes, estimulando a junção de saberes. 

A música, se pensada de maneira complexa pode ser entendida de diversos 

modos, que permeiam conexões entre o ouvir, o interagir, o tocar, o compor, o produzir 

e o registrar entre tantos outros aspectos que estão imbricados ao processo de 

construção do conhecimento musical. E cada aspecto desses traz uma gama de outros 

aspectos arraigados em uma rede imensurável de fluxo mutável conectada a outras 

redes, formando um emaranhado maior, que é a complexidade na música. 

É possível pensar de maneira complexa nas multidimensionalidades que a 

música pode ter, como por exemplo, no ensino, na aprendizagem, na apreciação, na 

diversidade cultural, nos instrumentos musicais entre outros. Assim como fazer relações 

entre a música e as tecnologias digitais, na complexidade de acesso, no uso desses 

recursos para aprender, no consumo auditivo em streaming, na diversidade tecnológica 

dos efeitos que pedaleiras podem dar ao som de uma guitarra elétrica entre outras tantas 

formas de pensar a complexidade na música. 

A configuração programada que as tecnologias digitais têm, de conseguir juntar 

informações diversas, objetivando soluções é exemplo para que professores e alunos 

busquem organizar os saberes que perpassam a música, contemplando as partes e o 

todo, considerando fundamental a complexidade na construção do conhecimento 
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musical. O próprio aprendiz pode investigar e refletir em como aprender a aprender, sob 

a ótica da complexidade, considerando válida toda fonte de aprendizagem musical, 

exercitando autonomia e ao mesmo tempo seguindo direções sugeridas pelos seus pares 

e professores. 

Neste sentido, no próximo capítulo será discutido sobre interações e cibercultura 

na contemporaneidade, assim como a necessidade de uma ciberformação para um 

ensino descentralizado, mas dando enfoque na aprendizagem musical, sob a ótica da 

complexidade, mediada por tecnologias digitais, direcionando para a guitarra elétrica e 

suas múltiplas possibilidades de construir conhecimento musical. 
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3 #TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO MUSICAL 

 

3.1 Introdução à Smart society 

Na atualidade, é fácil se deparar com tecnologias digitais em diversos momentos 

do dia, desde o abrir dos olhos pela manhã para ver a hora no celular, o que muitas 

vezes vem acompanhado da ativação do wi-fi para responder e enviar as mensagens em 

algum aplicativo específico de troca de mensagens, ou mesmo ligando a Smart TV para 

saber das notícias, praticamente em tempo real, uma vez que a web permite uma 

comunicação e troca de mídias online rapidamente e em longa distância. 

Com recurso tecnológico e acesso à internet, as pessoas podem acessar de 

qualquer lugar e a qualquer momento notícias, conversas, podem trabalhar, estudar e 

realizar várias tarefas rapidamente. Isso se intensificou após a chegada dos celulares 

smartfones, que devido a sua portabilidade, custo baixo em relação aos computadores e 

sua possibilidade de multifunção, fez com que quase todas as pessoas das zonas urbanas 

buscassem adquirir o seu. O Comitê Gestor de Internet no Brasil (CGI.BR, 2018) 

mostra que 92% das pessoas que foram pesquisadas em domicílio possuem celulares. 

Este número é bastante alto quando comparado ao uso de tablets, computadores e 

notebooks, que nesta mesma pesquisa teve como dados um número bem inferior a 

porcentagem dos celulares. 

 

  Figura 1 – Porcentagem de celulares, tablets e computadores em domicílios 

 

  Fonte: Comitê gestor de internet no Brasil 
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Essa estimativa revela o interesse de as pessoas por um aparelho que é pequeno 

em tamanho, faz milhares de funções, acessa a internet e é relativamente mais barato do 

que um computador. A portabilidade e maleabilidade, bem como a possibilidade de 

fazer praticamente todas as funções de um computador, faz dos celulares um sucesso de 

vendas. O que também não quer dizer que as outras tecnologias citadas estão caindo em 

vendas, mas o interesse das pessoas por celulares inteligentes nos últimos anos tem 

acontecido de forma crescente. 

Aramuni e Maia (2017, p. 4) falam que os smartfones não estão simplesmente 

com o papel de se comunicar oralmente - como os celulares antigos -, eles estão 

funcionando como “um sistema de comunicação multimodal, multimídia e portátil, um 

sistema de comunicação ubíqua3 para leitores ubíquos4, leitores para os quais não há 

tempo nem espaço para a reflexão individual”. Santaella (2013, p. 22) esclarece como a 

mente humana reage aos estímulos que acontecem a partir do uso desses aparelhos 

móveis: 

As ações reflexas do sistema nervoso central, por sua vez, ligam 

eletricamente o corpo ao ambiente tanto físico quanto ciber em 

igualdade de condições. Com isso, dissolvem-se quaisquer fronteiras 

entre o físico e o virtual. O controle motor reage, em frações de 

segundos e sem solavancos ou descontinuidades, aos estímulos que 

vêm do mundo ao redor e do mundo informacional. A atenção é 

irremediavelmente uma atenção parcial contínua. Quer dizer, a 

atenção responde ao mesmo tempo a distintos focos sem se demorar 

reflexivamente em nenhum deles. Ela é continuamente parcial. Esse é 

o perfil cognitivo do leitor ubíquo. 

Desta maneira, as pessoas estão usando tecnologias digitais e acessando internet 

como nunca. Está à disposição um mundo de informações e possibilidades para fazer 

diversas atividades, que, se comparado com as possibilidades de anos atrás, há hoje uma 

democratização de informações, haja vista as pessoas conseguirem ter acesso à infinitos 

dados disponibilizados na rede mundial de computadores. Podem fazer uploads e 

downloads a qualquer momento e sem supervisão, inclusive esse depósito e retirada 

pode acontecer de forma imprudente, já que não há uma fiscalização centralizada de o 

que entra e o que sai da internet (Cf. GOHN, 2013). Mas também, não acuso o fato 

 
3 O termo ubique vem do latim, e, portanto, quer dizer: em toda parte. 

4 “O que caracteriza o leitor ubíquo é uma prontidão cognitiva ímpar para orientar-se entre nós e nexos 

multimídia, sem perder o controle da sua presença e do seu entorno no espaço físico em que está situado”. 

(SANTAELLA, 2013, p. 20). 
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mencionado de errado, apenas o considero e convido-o a refletir sobre essa explosão de 

informações disponível a todo momento. 

Uma democracia se faz com acesso de todos e com possibilidades iguais, nesse 

sentido, entretanto, se forem consideradas pessoas que vivem em regiões afastadas dos 

centros urbanos, como por exemplo, agricultores no interior do sertão nordestino ou 

ribeirinhos em lugares remotos na região amazônica, não daria para considerar que este 

é um momento (utópico) totalmente democrático. Este momento, mesmo com todas as 

exclusões, ainda é a época de maior possibilidade de troca de informações entre as 

pessoas, o que consequentemente possibilita a execução de múltiplas tarefas de diversas 

instâncias e interesses, como compra, venda, busca entre tantos outros exemplos. 

Serres (2013) traz uma problemática geracional em seu livro, apontando para a 

Polegarzinha, que é a personagem representante da geração que tem acesso a uma 

infinidade de informações apenas com uso dos dedos polegares (no celular ou tablet). O 

autor menciona que “[a Polegarzinha] por celular, têm acesso a todas as pessoas; por 

GPS, a todos os lugares; pela internet, a todo o saber: circulam, então, por um espaço 

topológico de aproximações, enquanto nós vivíamos em um espaço métrico, referido 

por distâncias” (SERRES, 2013, p. 19). 

Toda essa quantidade de informações disponível a todo momento pode fazer 

com que algumas pessoas tenham dificuldades para encontrar o que procuram, é como 

encontrar um peixe específico em um mar infinito de possibilidades. Castro (2011, p. 

44) explana que depois da grande disponibilidade e acesso às informações, “percebemos 

que as pessoas estão tendo uma enorme dificuldade de selecionar as informações 

criteriosamente e, mais do que isso, dificuldade de saber como apreciá-las e utilizá-las”. 

Vagula (2015, p. 3) chama atenção, dizendo que: “urge que o indivíduo saiba organizar 

o conhecimento, porque não lhe basta ter acesso às informações. É preciso ter 

consciência sobre os saberes, adquirir competências para saber lidar com o crescente 

volume das informações”. 

É importante refletir que, não há limites para o avanço tecnológico e nem 

tampouco para até aonde os cientistas podem chegar, portanto, o formato e tamanho do 

espaço, bem como as maneiras de interagir com o que há nele estão a depender 

principalmente do avanço da tecnologia, pois já não existem limites geográficos para o 



41 
 

espaço virtual5 e para o que as pessoas podem colocar dentro dele, é um universo 

infinito de bits. O espaço virtual está ganhando uma intensa importância no cotidiano 

das pessoas, está praticamente se fundindo ao espaço que as pessoas estavam 

acostumadas a viver, é uma nova dimensão que transcende os horizontes estabelecidos 

desde outrora. Pequini (2016, p. 107) confirma esta perspectiva, afirmando que: 

Ainda que o ciberespaço se estabeleça pelas relações virtuais, isso não 

quer dizer que elas estão afastadas da realidade concreta dos 

indivíduos, mesmo porque a separação entre virtual e concreto vem se 

desfazendo, considerando-se que o mundo tem se transformado em 

um complexo formado por processos concretos e virtuais interligados. 

Lévy (1999, p. 17) esclarece o que é esse ciberespaço, dizendo que “o termo 

especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas também o 

universo oceânico de informações que ele abriga, assim como os seres humanos que 

navegam e alimentam esse universo”. Onófrio (2016, p. 8) complementa, falando que “a 

inserção da tecnologia na nossa vida não afeta apenas os nossos hábitos e costumes. Ela 

modifica nossas ações, percepções, bem como nossos processos cognitivos e mentais”, 

como também foi mencionado por Santaella (2013) no início deste capítulo ao falar do 

perfil cognitivo do leitor ubíquo. 

Assim sendo, as interações entre as pessoas nos ciberespaços desaguaram em 

uma cibercultura em diferentes instâncias, possibilitando a criação de perfis pessoais, 

que são ao mesmo tempo virtuais, inclusive, principalmente a partir da consolidação das 

redes sociais6 como parte socialmente integrante da vida das pessoas na 

contemporaneidade. Nas redes sociais as pessoas postam o que fazem, bem como 

apreciam o que outras publicam, inclusive a obtenção de curtidas pode representar o 

sucesso ou fracasso de uma postagem, assim como a quantidade de comentários e 

compartilhamentos. 

E movidos por uma influência social acelerada, que ao mesmo tempo é 

instantânea, surgem as postagens de curta duração - geralmente 24h -, que estão fazendo 

sucesso atualmente. A exemplo disso, existem hoje o status e feed de notícias do 

Facebook, os stories do Instagram, os tweets de 280 caracteres do Twitter e o status do 

 
5 Lévy (1999, p. 48) esclarece que virtual é “toda entidade ‘desterritorializada’, capaz de gerar diversas 

manifestações concretas em diferentes momentos e locais determinados, sem contudo estar ela mesma 

presa a um lugar ou tempo em particular”. 
6 As redes sociais são ciberespaços de interações virtuais online. 
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Whatsapp, que representam a instantaneidade que está em alta e a complexidade das 

relações sociais. 

Essa instantaneidade é chamada por Bauman (2011) de liquidez ou modernidade 

líquida. O autor comenta que nas relações interpessoais “todo grupo humano é obrigado 

a encontrar por si mesmo seu próprio lugar nas estruturas líquidas da realidade, e 

aguentar as consequências de sua escolha” (BAUMAN, 2011, p. 34 e 35). No ponto de 

vista do autor, os relacionamentos interpessoais são mais duradouros e mais difíceis de 

romper em comparação com os relacionamentos virtuais, que em poucos segundos e 

com apenas um click é possível desfazer essa amizade. A partir dessa ideia, poderíamos 

diferenciar os amigos pessoais dos amigos virtuais? 

Com uma visão mais provocadora em relação às mudanças que estão ocorrendo 

na sociedade, a personagem Polegarzinha critica àqueles que julgam as novas formas de 

interagir e se relacionar entre as pessoas (virtualmente): 

Debocham das nossas redes sociais e do novo uso que fazemos da 

palavra “amigo”. Alguma vez conseguiram juntar grupos tão 

consideráveis, em quantidade que se avizinha ao número total de seres 

humanos? Não acham prudente se aproximar dos outros de maneira 

virtual para, já de início, machucá-los menos? Provavelmente temem 

que, a partir dessas tentativas, surjam novas formas políticas que 

afastem as anteriores, obsoletas (SERRES, 2013, p. 71). 

Essa, com certeza é uma longa discussão, que não irei me aprofundar nesta 

dissertação, mas que em suma, as relações das amizades pessoais e virtuais estão se 

moldando para uma relação híbrida, que articula as interações pessoais e virtuais em um 

só formato: uma relação contemporânea, que mescla o físico-pessoal e virtual. Com a 

complexidade das relações, a importância entre elas não está no fato de ser virtual ou 

não, mas sim, na proximidade da relação/conexão que elas acontecem: dentre as várias 

possibilidades, existem amigos mais confidentes e afetivos que irmãos, bem como 

amizades virtuais mais sinceras e solidárias que vizinhos locais, por exemplo. 

Neste sentido, se bem pensadas, as redes sociais podem promover diversas 

possibilidades para a educação musical, haja vista sua participação nas interações entre 

as pessoas, como por exemplo, nos grupos específicos para determinados ambientes: 

funcionários do trabalho, turma da faculdade, família, amigos de infância etc. Beltrame 

(2014, p. 4) explana sobre as relações que estão se dando nesses ambientes, 

mencionando que: 
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As redes sociais digitais demonstram ser um importante campo para 

compreender como se tecem as vivências musicais em um coletivo 

que interliga o presencial e o virtual. A participação nestas redes ainda 

se dá de maneira livre, em sua maioria, podendo configurar um estilo 

de aprendizagem espontâneo e nem sempre consciente. 

Nesses ciberespaços, está acontecendo uma gigantesca troca de informações dos 

diversos assuntos, inclusive sobre música, promovendo possibilidades de aprender pelo 

coletivo/virtual, por arquivos de texto, áudio, vídeo, PDFs, links para outros sites, entre 

outras possibilidades. Beltrame (2014, p. 5) explica que “as redes sociais digitais se 

formam como meios de manter a comunicação, a atualização pessoal, o local para 

mostrar produções, opiniões, interesses. Redes que carregam sentidos para seus 

participantes e que podem também ser uma forma de aprendizagem musical online”. 

Dessa forma, as redes sociais podem estar para além das relações interpessoais, 

pois elas permitem que as pessoas se tornem, além de apreciadores e produtores, 

referências dentro do mundo virtual, e, portanto, o contexto educacional não pode estar 

separado da complexidade das coisas que acontecem no cotidiano das pessoas. Deste 

modo, as redes sociais podem promover diversas possibilidades para a aprendizagem 

musical do alunado, aproximando-os do docente e dos diversos saberes que estão 

imbricados à vida. 

Além disso, as redes sociais representam a modernidade, principalmente entre os 

jovens e estes por sua vez, merecem uma atenção especial por entenderem e 

interpretarem a presença tecnológica no dia a dia de forma diferente de seus 

antecessores. Os jovens nascidos principalmente no século XXI ficaram conhecidos 

como Nativos Digitais (PRENSKY, 2001). 

os nativos digitais estão acostumados a receber informações muito 

rapidamente. Eles gostam de processo paralelo e multitarefa. Preferem 

suas ilustrações gráficas antes de seu texto em vez do oposto. 

Preferem acesso aleatório (como hipertexto). Funcionam melhor 

quando estão em rede. Prosperam com gratificação instantânea e 

recompensas frequentes. Preferem jogos ao trabalho ‘sério’ 

(PRENSKY, 2001, p. 3-4)7. 

Essa geração caracterizou-se também por sua rapidez na execução de atividades 

no meio tecnológico, bem como o anseio por respostas rápidas ou até mesmo imediatas, 

 
7 “Digital Natives are used to receiving information really fast. They like to parallel process and multi-

task. They prefer their graphics before their text rather than the opposite. They prefer random access (like 

hypertext). They function best when networked. They thrive on instant gratification and frequent rewards. 

They prefer games to “serious” work.” (PRENSKY, 2001, p. 3-4). 
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podendo inclusive, induzir males psicológicos como ansiedade, estresse e impaciência 

por toda essa aceleração cotidiana. Livingstone (2018) acrescenta, afirmando que a 

expressão “nativos digitais” também é usada pelos jovens com o intuito de afirmar-se 

socialmente como um grupo que vive conectado a todo momento, à margem dos seus 

pais e professores, que em seu entendimento, somente as vezes conseguem progredir 

tecnologicamente. 

A geração que viveu durante o desenvolvimento da informática, podendo ter 

passado pelos primeiros desktops até os atuais smartfones, ficou conhecida como 

Imigrantes Digitais (PRENSKY, 2001). Eles usam habitualmente tecnologias digitais, 

se comunicam nas redes sociais e consomem diferentes tipos de mídias, fazem os 

mesmos usos que os mais jovens, porém têm uma concepção diferente sobre o avanço 

tecnológico. 

Os imigrantes digitais argumentam que os nativos digitais não conseguem se 

concentrar por muito tempo em determinado assunto ou situação, mas não veem que em 

outros momentos essa geração se concentra de forma intensa (PRENSKY, 2001), 

inclusive conseguindo até atingir um estágio de fluidez, como acontece por exemplo, 

quando estão jogando videogame. Nessa perspectiva, Pfutzenreuter (2013, p. 132) 

explica dizendo que “o estado de Flow envolve um fino equilíbrio entre a capacidade e 

a oportunidade de ação dos indivíduos. Para que a experiência ótima ocorra é necessário 

que haja equilíbrio entre o nível de desafios da atividade e o nível de habilidades que o 

indivíduo possui para superá-los”. 

Pequini (2016, p. 79) desmistifica esse embate, afirmando que “trata-se de uma 

escolha e não de um déficit de atenção”, visto que tanto jovens quanto adultos 

conseguem aprender mais facilmente por maneiras prazerosas e interativas. Assim 

sendo, não se pode generalizar e dizer que todo jovem aluno é um nativo digital, porque 

existem alunos que preferem uma escola mais conservadora (DEMO, 2011), tão quanto 

não se pode dizer que todo professor é um imigrante digital, haja vista muitos deles 

terem uma fluência tecnológica capaz de surpreender seus alunos. 

Sábios digitais8 é o termo utilizado por Prensky (2009) para definir essa geração, 

sendo a sabedoria “a capacidade de encontrar soluções práticas, criativas, 

contextualmente adequadas e emocionalmente satisfatórias para problemas humanos 

complicados” (PRENSKY, 2009, p. 2). Prensky (2009) acrescenta ainda que, a 

 
8 “the ability to find practical, creative, contextually appropriate, and emotionally satisfying solutions to 

comlicated human problems” (PRENSKY, 2009, p. 2). 
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sabedoria digital é um conceito bifurcado, que, por um lado engloba um 

emparelhamento entre cérebro-máquina, desenvolvendo as capacidades cognitivas e 

ultrapassando as possibilidades inatas do ser humano; e por outro lado abrange as 

tecnologias digitais de maneira prudente para melhorar as capacidades, tornando por 

exemplo, os HDs extensões do cérebro humano, ao serem usados para guardar os 

diversos tipos de informações, expandindo a memória humana. 

Assim sendo, muitas mudanças vêm acontecendo na contemporaneidade a partir 

do uso tecnológico, que englobam diversas esferas do cotidiano, inclusive educacional, 

haja vista os envolvidos com esse meio já estarem imersos à cibercultura. A própria 

forma de educar já está ganhando um novo formato diante das modificações 

cibernéticas que vêm acontecendo socialmente. Cernev (2013, p. 3) explica essa 

situação trazendo a perspectiva de uma aprendizagem colaborativa: 

tanto alunos quanto professores podem compartilhar um novo 

paradigma educacional onde a aprendizagem é desfocada de ser 

unicamente via professor migrando para uma cibercultura onde todos 

interagem com todos e todos aprendem com todos por meio de uma 

aprendizagem colaborativa (CERNEV, 2013, p. 3). 

Neste sentido, a seguir será discutido a presença tecnológica no âmbito 

educacional, focando em como o professor pode se apropriar das tecnologias digitais 

para auxiliar na aprendizagem musical de seus alunos, bem como direcionando-os para 

os processos de ensino e aprendizagem de música nos diversos tipos de ambientes. 

 

3.2 Ciberformação voltada à aprendizagem musical descentralizada 

Diante das transformações ocorridas após a chegada e consolidação das 

tecnologias digitais como meio de participação nas atividades das pessoas em diversos 

âmbitos, os responsáveis pelo meio educacional não podem isentar-se de tentar 

proporcionar para os alunos uma aprendizagem condizente com a contemporaneidade. 

Obviamente essa responsabilidade começa de cima – do Estado -, todavia, irei tratar 

sobre como os professores podem criar projetos em que as tecnologias digitais estejam 

imersas de forma natural, visando entre outros objetivos, facilitar a aprendizagem 

musical dos alunos. 

Grande parte dos professores de música não tiveram uma formação específica 

voltada às tecnologias digitais, e, portanto, podem apresentar dificuldades para planejar 

e propor aulas vivencialmente tecnológicas para seu alunado. Eles precisam ter uma 
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formação direcionada a como o aluno aprende, que englobe mais conhecimentos que 

uma vivência intuitiva em smartfones: uma Ciberformação. 

O conhecimento da cibernética9, somado à prática das novas tendências 

tecnológicas e interações nesse contexto, possibilitando criatividade e reflexão para a 

solução de problemas da atualidade pode ser chamado de ciberformação. É bastante 

importante que os professores de música galguem essa formação, bem como usem-na de 

forma orgânica e articulada em suas práticas docentes. Velasco (2015, p. 69) 

complementa essa perspectiva, afirmando que: 

O problema não pode se reduzir ao treinamento dos professores para o 

manejo de computadores ou a navegação na internet. Trata-se de 

trabalhar e preparar os docentes para que compreendam o sentido da 

formação de seus estudantes como futuros cidadãos, como sujeitos 

autônomos com capacidades para discernir, e muito criativos. 

Nesse sentido, os professores de música também devem buscar essa formação, 

nas instituições, em cursos de formação, com seus pares entre outros. Henderson Filho 

(2015, p. 3) esclarece que nos cursos de Licenciatura em Música, essa formação 

tecnológica deve fazer com que os licenciandos aprendam a utilizar as tecnologias 

digitais, mas de uma forma que eles consigam desenvolver estratégias pedagógicas, 

além de ter uma visão crítica sobre as mesmas, visando entre outras coisas, expandir as 

possibilidades de uso. O mesmo autor complementa ainda esta perspectiva com um 

olhar mais abrangente para a ciberformação na área de música: 

A formação do professor de música para a utilização de novas 

tecnologias será mais completa quando a inclusão tecnológica chegar 

às demais disciplinas e os professores repensarem suas metodologias e 

se apropriarem de recursos tecnológicos adequados à formação do 

educador musical do século XXI, em sintonia com as transformações 

sociais causadas pela evolução tecnológica, onde somente a escola não 

se apropria devidamente dessas transformações (HENDERSON 

FILHO, 2015, p. 10). 

Dessa forma, a presença de tecnologias digitais nos contextos educacionais não 

deve ser apenas para um simples contato cibernético ou para uma aula da disciplina 

informática, ela deve permitir que suas potencialidades sejam usadas para as múltiplas 

possibilidades de aprendizagem dos alunos, bem como o desenvolvimento de estratégias 

em sala de aula e fora dela, evitando uma ínfima digitalização dos conteúdos. Os 

 
9 Cibernética é a “ciência que estuda as comunicações e o sistema de controle nos organismos vivos e 

também nas máquinas” (FERREIRA, 2001, p. 152). 
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responsáveis pelos contextos educacionais não podem negar e nem simplesmente 

estimular os alunos a fazerem tarefas com uso do computador de forma acrítica, pois os 

recursos tecnológicos estão presentes em nosso cotidiano de forma intensa e com uma 

multiplicidade de possibilidades para sua utilização, que ultrapassa os limites da 

linearidade. 

É possível hoje, que alunos construam suas tarefas contendo muito mais que um 

texto escrito com algumas figuras, é possível adicionar, por exemplo, hiperlinks para 

outros aplicativos, páginas e diversos tipos de mídias, deslinearizando o processo de 

leitura, e, consequentemente, acrescentando mais dinâmica à tarefa. Nessa situação, a 

tarefa pode ficar bem mais atrativa e interativa com as múltiplas possibilidades que a 

utilização dos recursos tecnológicos proporcionam aos alunos, permitindo inclusive, que 

alunos desenvolvam mais suas potencialidades e peculiaridades com determinadas 

formas de produzir e aprender.  

De toda forma, a maneira de ensinar está sendo modificada, estimulada por uma 

necessidade moderna à base de autoresolução de problemas, que está fazendo com que o 

professor pare de dizer que não dá para fazer algo só porque não sabe ainda, mas que 

estimule seus alunos a encontrar uma solução da maneira deles. Serres (2013, p. 48) se 

refere aos jovens alunos como Polegarzinha e explica a relação entre essa geração e a 

escola: 

A facilidade de acesso dá à Polegarzinha, como a todo mundo, bolsos 

cheios de saber, junto aos lenços. Os corpos podem sair da Caverna 

em que a atenção, o silêncio e o arqueamento das costas os prendiam 

às cadeiras como se fossem correntes. Forçados a voltar, não param 

mais nos seus lugares. 

Dessa forma, este (novo) contexto exige posturas diferentes por parte do 

professor em função da aprendizagem de música do alunado, visando um melhoramento 

da busca por aprender, no sentido da fruição, inclusive com um estreitamento da relação 

professor-aluno, que por muito anos foi hierárquica e disciplinar. Os docentes têm a 

oportunidade de tornar os processos de aprendizagem mais prazerosos, e, dessa forma, 

obter resultados mais direcionados à busca do saber pelos alunos, rompendo com a 

tradicionalidade existente nos contextos de ensino, que por tantos anos frustrou muitos 

alunos. Pequini (2016, p. 109) explana sobre essa situação, dizendo que: 

Frente a esse cenário o indivíduo deve saber julgar o que é eficiente na 

composição de seus conhecimentos, visto que os mediadores 
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tradicionais, muitas vezes, são substituídos pelas facilidades de acesso 

tecnológico. Assim, a escola passa a exercer um novo papel: ajudar o 

aluno a se instrumentalizar de maneira que ele consiga avaliar o que 

realmente é primordial. 

O autor complementa ainda esta perspectiva esclarecendo que o atual momento 

que estamos vivento, “em certa medida, rompe com o paradigma da mediação do 

conhecimento e promove uma modalidade de busca pelo saber que inclui uma 

participação ativa do corpo discente, sendo este corresponsável por sua conquista de 

conhecimento” (PEQUINI, 2016, p. 99). Deste modo, a diminuição do distanciamento 

entre o docente e seus alunos somado à complexidade da busca por conhecimento pode 

promover um aprendizado mais significativo. Gohn (2013, p. 28) esclarece benefícios 

que uma aproximação discente-docente poderia suscitar: 

Se houver uma participação dos professores junto a seus alunos nesse 

mundo virtual, pode ocorrer um melhor aproveitamento desse cenário. 

Por um lado, poderão conhecer mais seus pupilos, compreendendo 

seus gostos e formas de apreciar música; por outro, poderão indicar 

músicas e promover escutas atentas, apresentando repertórios 

significativos para os alunos. 

Essa perspectiva também é confirmada e ampliada por Cernev (2016, p. 13-14): 

O ensino de música atual demanda um olhar cuidadoso do professor 

para a cibercultura a fim de compreender as demandas trazidas por 

alunos que interagem constantemente com as tecnologias digitais e, 

como consequência, os professores de música são desafiados 

constantemente para se manter atualizados e desenvolver atividades 

inovadoras e criativas aplicadas às suas práticas educativas. Desta 

forma, entender as diferentes estratégias que os alunos usam para 

aprender música utilizando as tecnologias digitais são importantes 

para criar um ambiente escolar que desperte nos alunos uma postura 

crítica e construtiva em sala de aula. 

Portanto, ao conhecer, avaliar e testar nos alunos estratégias de ensino com o 

intuito de dar significado às diferentes formas de aprender, considerando que cada um 

aprende mais facilmente à sua maneira, os professores podem facilitar a aprendizagem 

musical para seus alunos. Os alunos aprendem de maneiras diferentes com a 

participação tecnológica, em ritmos diferentes, por diversas fontes de aprendizado, em 

suma, uma aprendizagem multifacetada e sistêmica. 

Cuervo (2012, p. 74) aponta que “aos educadores musicais cabe uma capacidade 

de pesquisa e dinamicidade permanentes em relação à metodologia, sem se intimidar 

frente à velocidade alucinante de desenvolvimento dos recursos tecnológicos diversos”. 
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Pequini (2016) com uma visão futurista, coloca que o professor pode ainda tentar 

verificar quais são as maneiras que seus alunos acham mais fáceis de aprender através 

de testes feitos com tecnologias e softwares específicos criados para isso: 

Um grande desafio para o uso da tecnologia seria propor um sistema 

que adequasse a forma de entrega dos conteúdos segundo as 

inteligências dos indivíduos. Essa medição poderia ser colhida 

conforme os resultados das primeiras atividades do indivíduo, por 

exemplo: se ao apresentar um determinado conteúdo de uma maneira 

cinestésica o aluno consegue melhor aproveitamento que de maneira 

lógica, a ferramenta tecnológica utilizada se autocalibraria para 

apresentar os conteúdos da maneira que o aluno tem melhor 

aproveitamento. Além disso, essa mesma ferramenta, poderia propor 

pequenos desafios para que os alunos pudessem aprimorar as 

inteligências menos desenvolvidas, buscando o equilíbrio das 

capacidades do aluno (PEQUINI, 2016, p. 104-105). 

Neste sentido, os professores de música podem elaborar propostas pedagógicas 

que englobem as tecnologias digitais em suas aulas, visando uma melhor aproximação 

de seus alunos e o aumento de possibilidades de fontes de aprendizado. Para tanto, as 

tecnologias digitais podem ser usadas na educação musical de forma síncrona (quando 

há interação em tempo real), como por exemplo nas videoconferências online; e de 

forma assíncrona (quando há interação em momentos diferentes), como por exemplo em 

videoaulas gravadas. Também há tecnologias que permitem acontecer momentos 

síncronos e assíncronos, como por exemplo, nos e-mails, que a princípio é uma 

tecnologia assíncrona, mas que pode ter seus momentos síncronos se a interação (troca 

de e-mails) ocorrer em tempo real. 

Em síntese, os professores de música têm a oportunidade de promover para seus 

alunos um ensino descentralizado, com uma postura mais articuladora, estimulante e 

conectiva em função do uso tecnológico dentro e fora de sala de aula. A partir da 

aproximação entre professor-aluno e exposição da bagagem musical do alunado, o 

docente pode desenvolver uma proposta de ensino que interligue e englobe as 

facilidades e potencialidade de cada aluno, visando uma prática provocante de boas 

sensações e uma formação musical significativa. 

A seguir, será tratado mais especificamente das possibilidades de aprendizagem 

musical mediada por tecnologias digitais com enfoque na guitarra elétrica, bem como 

outras possibilidades que podem ser utilizadas para aprender na contemporaneidade. 
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3.3 As tecnologias digitais na educação musical com enfoque na guitarra elétrica 

Na educação musical existem diversas formas de uso das tecnologias digitais 

para ensinar e aprender música, que vão desde o compartilhamento de arquivos entre 

professor, aluno e outras pessoas em ambiente virtual; o uso de redes sociais como 

ambientes virtuais para troca de conhecimento e composição de tarefas em conjunto; a 

produção musical em diferentes aplicações e programas e de diferentes formas entre 

tantas outras possibilidades que estão à disposição da educação musical. 

No contexto da guitarra elétrica há muitos programas que foram criados para 

facilitar a aprendizagem no instrumento em questão e outros aplicativos podem ser 

utilizados para ensinar e aprender diversos tipos de instrumentos, porém, para esta 

dissertação e por se tratar de uma pesquisa com guitarristas darei foco na discussão das 

múltiplas possibilidades para aprender música na guitarra elétrica. Neste sentido, muitas 

são as possibilidades e uma das mais usadas são os softwares, que podem oferecer 

muitas funções para as diferentes necessidades que aparecem no cotidiano do aprendiz. 

Já existem milhares de softwares da área musical disponíveis para serem baixados e 

dentre eles irei destacar a priori, uma categoria que já está em uso há bastante tempo: os 

programas de gravação sonora. 

Os softwares de gravação sonora estão cada vez mais acessíveis e mais rápidos 

na execução de tarefas (GOHN, 2009), possibilitando que qualquer pessoa possa fazer 

uma gravação de áudio ou outra manipulação sonora gastando muito pouco, mesmo não 

sendo um profissional dessa área. Há poucos anos praticamente era preciso uma 

estrutura enorme para gravar, com salas apropriadas, computadores de última geração, 

caixas e microfones específicos. Hoje, apenas com um computador ou tablet as pessoas 

podem fazer uma gravação de áudio simples e rápida. Mesmo que existam alguns 

programas dessa categoria que são pagos ou que exigem um cadastro para usá-lo, 

também existem programas gratuitos de gravação e manipulação sonora, como por 

exemplo o Audacity10. 

A utilização dos programas de gravação sonora pode ser aplicada na educação 

musical em diversas situações, inclusive na perspectiva da guitarra elétrica, Machado 

(2009, p. 26-27) acrescenta sobre as possibilidades de uso de programas de gravação 

sonora, dizendo que: 

 
10 O Audacity é um aplicativo gratuito de gravação sonora, que permite que seus usuários executem as 

funções básicas de manipulação de áudio como recorte, junções de áudios, fade in e fade out, 

compressores entre outras funções. 
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realizar gravações da interpretação do educando, permitindo que ele 

escute e avalie sua forma de tocar, possibilita muitas outras 

referências para seu aprendizado e performance. Portanto, a 

associação da educação musical com a tecnologia é uma realidade que 

deve ser cada vez mais ampliada e compreendida. 

O uso de programas de gravação sonora no contexto de escola especializada, por 

exemplo, pode ser uma maneira de exercitar a sensação de ser avaliado para um melhor 

aproveitamento das futuras apresentações. Além disso, o guitarrista pode gravar sua 

improvisação e criação musical enquanto a faz, permitindo o registro sonoro de ideias 

que podem nunca mais voltar. “Nessa exploração e criação, aparece a dimensão do 

estúdio como um local para o ‘processo’ e não apenas para o produto final” 

(BELTRAME, 2017, p. 157-158). 

Um ambiente de aprendizagem que está se tornando cada vez mais habitual 

encontrar são os home studios, que são estúdios de gravação sonora feitos em casa, 

inclusive nos últimos anos eles têm se mostrado ser um aliado na aprendizagem musical 

de profissionais da área e leigos. Beltrame (2017, p. 158) fez um estudo sobre criação e 

aprendizagem musical em home studios e dentre seus apontamentos, ela elucida que 

“nos home studios se aprende a trabalhar em grupo, a dialogar e ver o que pode ser 

individual e coletivo dentro do processo de criação musical, enfatizando também os 

limites da cultura participativa nesse processo”. 

A mesma autora acrescenta ainda que “do ponto de vista da criação musical, ter 

um home studio possibilita ao músico que o trabalho com a produção aconteça a 

qualquer hora, sem a preocupação com o pagamento de hora/estúdio, contribuindo para 

que esse espaço seja de criação e estruturação musical” (BELTRAME, 2017, p. 144). 

Portanto, além da possibilidade de usar os programas de gravação sonora para fazer uma 

autoavaliação, bem como fazer gravações próprias e testar sonoridades, é possível usá-

los ainda para serem acompanhamentos para execução de melodias, solos ou 

improvisos. Isso permitiria que um grupo ou solista tivessem uma banda gravada 

fazendo o acompanhamento, podendo gerar certa motivação e/ou qualidade sonora em 

uma apresentação musical em diversos contextos. 

Algumas dessas possibilidades podem ser executadas também com os programas 

de acompanhamento musical, que simulam um instrumento sendo tocado ou até mesmo 

uma banda inteira tocando, permitindo até a escolha da formação do grupo pelo usuário 

para uma melhor prática musical. Esse segmento começou com os backing tracks e play 

alongs, que são gravações de áudio prontas, de músicas ou de harmonia específicas para 
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improvisação, porém, hoje, existem programas que permitem a criação da harmonia que 

o usuário quiser, com passagens, viradas e formas específicas de execução, com os 

gêneros e formações de bandas. 

Para exemplificar, exponho o Band In A Box, que é um programa de 

acompanhamento musical feito para ser usado no computador e outro exemplo é o I 

Real Pro, que foi criado para ser usado no celular, ambos tendo a mesma função e com 

uma extensa biblioteca de músicas conhecidas de diversos gêneros. Esse segmento de 

programa pode ser usado na educação musical em práticas de melodias, solos, 

improvisações, arranjos e prática musical de uma maneira geral, possibilitando que o 

aprendiz toque com uma banda estruturada ao seu gosto, trios, quartetos, quintetos, 

orquestra, big band entre outros, assim como à sua maneira com as nuances do rock, do 

jazz, do forró etc. 

Outra vertente de softwares que pode ser usada na aprendizagem de guitarra são 

os programas de criação e edição de partituras, desenvolvendo a composição e escrita de 

músicas e exercícios, já que eles permitem certa facilidade para copiar trechos, ouvir o 

que está escrito, voltar ao início, refazer etc. Em outrora, muitas facilidades não eram 

possíveis pelo fato de as partituras serem escritas apenas à mão, e, consequentemente, 

gastavam mais tempo para escrevê-las. 

Atualmente estão à disposição vários programas de escrita musical que auxiliam 

seus usuários com as múltiplas possibilidades para o ensino e aprendizagem musical. 

No âmbito da guitarra elétrica, essa categoria de software é usada frequentemente, 

principalmente após a difusão e consolidação do Guitar Pro no mercado de softwares 

para aprendizagem de instrumento musical. E por causa de sua versatilidade e facilidade 

de uso, bem como suas múltiplas possibilidades de escrita para vários instrumentos, 

esse programa se tornou uma peça chave na formação de guitarristas. 

O Guitar Pro é um software de criação e edição de partituras, que 

permite reproduzir com sonoridade MIDI várias linhas de 

instrumentos ao mesmo tempo. Este aplicativo mostra opcionalmente 

ao usuário a partitura e tablatura, além da execução em tempo real no 

braço de uma guitarra – que ao mesmo tempo simula um violão e um 

contrabaixo - e um teclado de piano. O programa simula a sonoridade 

de instrumentos de sopro; cordas dedilhadas, plissadas e friccionadas; 

de teclas; percussivos; multiefeitos entre outros (PAIVA, 2016, p. 5). 

Com todas essas potencialidades, o aplicativo foi sendo desenvolvido com 

bastante opções para os seus usuários, inclusive em sua versão atual (Guitar Pro 6) o 
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programa permite baixar plug-ins que simulam um timbre praticamente igual à 

sonoridade real dos instrumentos musicais e com vários efeitos, principalmente efeitos 

para guitarra que normalmente são encontrados nas pedaleiras. Além disso, o maior 

diferencial que esse programa oferece em relação aos outros do mesmo segmento é a 

visualização da tablatura, que faz esse aplicativo se tornar um sucesso entre os 

guitarristas, visto que muitos deles aprendem de forma autônoma e principalmente com 

uso da linguagem alternativa. Vanzela e Vanzela (2014, p. 135) explanam que: 

Apesar de algumas técnicas serem escritas tanto na partitura quanto na 

tablatura é notório que a tablatura auxilia a leitura e a escrita para o 

bom desempenho musical. As duas escritas trabalhando em conjunto 

pode dar ao leitor ou escritor a possibilidade de passar exatamente o 

que deseja utilizando as técnicas de guitarra sem nenhum problema. 

A tablatura tem um papel essencial na escrita de vários instrumentos, pois ela 

permite a pessoas que não tiveram acesso à escrita convencional de partitura, tocar a 

partir do que está escrito. É importante comentar que tanto a tablatura quanto a partitura 

são linguagens, que têm como principal função registrar, traduzir e difundir o registro 

sonoro, e, portanto, outras competências musicais não são trabalhadas apenas com a 

escrita. 

Além dos aspectos mencionados, a tablatura está diretamente ligada à audição da 

música, pois para executar uma música a partir da leitura de uma tablatura é necessário 

ouvi-la e associar sua indicação de execução aos sons. Isso acontece porque a tablatura 

não mostra a quantidade de tempo que as notas ou acordes devem durar em cada trecho, 

portanto, o aprendiz terá que ouvir a música para executá-la. Vanzela, Oliveira e 

Carvalho (2018, p. 8) ratificam este entendimento, dizendo que: “a tablatura não traz em 

si as informações relativas ao andamento, métrica dos compassos e ritmo musical, que 

são a base de uma composição. Sem a partitura, a tablatura torna-se pouco informativa e 

dependente da escuta da peça musical”. 

Esse pode ser considerado um ponto fraco da tablatura, mas que ao mesmo 

tempo pode ser importante para incentivar o aprendiz a estimular sua audição, pois 

como já foi exposto anteriormente, a escrita musical não trabalha todos os aspectos da 

música, pelo contrário, trabalha apenas os que estão ligados diretamente com a própria 

leitura. Castro (2011, p. 47) esclarece essa questão afirmando que “o ensino-

aprendizagem da teoria musical não é suficiente para despertar nos sujeitos a sua 
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capacidade de ouvir, assim como também é insuficiente colocá-los somente para ouvir 

diversas músicas, descrevendo as sensações e sentimentos despertados”. 

Neste sentido, é indiscutível que a prática do ouvir é importante no aprendizado 

da música, principalmente nos dias de hoje com toda a facilidade de acesso aos diversos 

sites que oferecem milhares de músicas para serem consumidas em streaming. Dessa 

forma, questiono: com toda facilitação de acesso às diversas músicas, que ao mesmo 

tempo está enforcando a venda de CDs no mercado musical e aumentando o 

investimento em videoclipes disponibilizados na internet, como está sendo a apreciação 

de músicas atualmente? 

A priori, é importante saber que com toda facilidade de acesso à informação na 

internet, está ocorrendo a maior quantidade de consumo de músicas e vídeos de todos os 

tempos, são milhões e milhões de acessos a cada áudio ou vídeo de sucesso, bem como 

as pessoas estão deixando de comprar CDs e DVDs, mas, em certa medida, estão 

pagando para ouvi-las, já que em alguns sites é necessário um cadastro pago ou a 

própria compra da permissão para download da música. Contudo, é importante ressaltar 

que para as bandas seria muito difícil sobreviver somente do consumo de músicas pela 

internet ou venda de CDs, obrigando-as assim, direcionar o ganho financeiro 

principalmente para shows e publicidade. 

As facilidades de acesso à música pela internet permitem que as pessoas se 

tornem apreciadores e até produtores, postando seus vídeos em sites como Youtube, 

possibilitando inclusive a fama com apenas um vídeo. Castro (2011) acrescenta, 

dizendo que os professores devem orientar seus alunos a uma escuta crítica e ao mesmo 

tempo ensiná-los a selecionar e juntar informações que possam auxiliar de alguma 

maneira. 

Diante do exposto, considero importante a formação de ouvintes 

críticos que, em linhas gerais, sejam capazes de apreciar, fazer 

associações e selecionar criteriosamente o que ouvir, sobretudo na 

Internet. Para isso, torna-se imprescindível desenvolver reflexões 

acerca de como o ouvir crítico pode ser desenvolvido na sociedade 

atual, levando em consideração a facilidade de acesso às informações 

e às novas mídias (CASTRO, 2011, p. 21). 

Os alunos, ao mesmo tempo que recebem orientações de seu professor de música 

sobre as diversas possibilidades do mundo musical, também trocam informações ente si 

e com outras pessoas que partilham do âmbito sonoro. Pinheiro (2017, p. 127) em sua 

pesquisa de mestrado comprova esse fato e aponta que, “no contexto educacional há 
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uma riqueza e multiplicidade de saberes que os alunos, professores e músicos trazem de 

suas vivências e experiências e que podem fazer diferença se forem bem aproveitados”. 

Na internet, está acontecendo uma intensa troca de informações nos sites de 

discussão, conhecidos como Fóruns, que trazem dentre suas principais características a 

facilidade de comunicação entre seus usuários. Muito facilmente as pessoas podem 

fazer um rápido cadastro e iniciar uma nova discussão ou participar dos debates já 

existentes. Além disso, esse ciberespaço também se tornou um ponto de partida para a 

construção de bandas de diversos gêneros musicais, fazendo com que os instrumentistas 

postem que tipo de banda querem formar e outros participantes que têm interesse vão 

interagindo na conversa, visando formarem um grupo. 

Outro tipo de site bastante famoso no ambiente dos guitarristas é o de videoaulas 

de música, do instrumento, de teoria musical entre outras possibilidades. Os donos 

desses sites geralmente contratam professores com boa prática em performance para 

gravar vídeos especializados, inclusive também com mão de obra profissional da 

edição, pois além dos cortes, entradas e saídas são necessários a visualização do trecho, 

que em muitos sites já estão vindo por tablatura, por ser uma escrita recorrente para os 

guitarristas. 

As videoaulas mais atuais já vêm com o guitarrista tocando, mostrando na 

guitarra como executar determinado trecho e ao mesmo tempo (no vídeo) uma tablatura 

dinâmica com cifra e o que mais precisar. Muitos desses vídeos podem ser encontrados 

em sites específicos de videoaulas ou em sites como o Youtube, que “representa um 

contexto importante para o desenvolvimento dos processos de autoaprendizagem 

musical, visto que o indivíduo pode acessar e fazer suas escolhas de vídeos a qualquer 

momento e de qualquer lugar” (SOUZA, 2014, p. 11). 

Além disso, um outro ciberespaço que tem sido procurado na web para aprender 

música com respostas rápidas e simples é nos sites de cifra, já que a cifragem de acordes 

já vem praticamente pronta, com a cifra em cima da palavra na letra da música e 

posicionada no momento correto de entrada do acorde. Ferreira (2010) esclarece que, 

mesmo a guitarra elétrica sendo um instrumento com ampla tradição de aprendizagem 

por imitação ou mesmo autodidata, cabe atentar-se aos recursos disponíveis na 

atualidade como sites de cifra e tablaturas. 
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Englobando essas necessidades, existem sites que têm várias plataformas 

(ciberespaços dentro de ciberespaços), como por exemplo o Cifraclub11, que é um site 

de cifra e tablatura, mas também tem uma ramificação para seu fórum de debates, uma 

outra para centenas videoaulas disponíveis de vários instrumentos musicais, outra para 

notícias do mundo da música entre outras ramificações que o site está oferecendo. O 

que no começo parecia ser apenas um site de cifras, hoje se mostra como um complexo 

de ciberespaços interligados por uma malha que, caso o aprendiz permita, ocupa um 

tempo incalculável para dar conta de tudo que é oferecido no site. 

Ruiz (2016) confirma a complexidade existente nos diferentes ambientes de 

aprendizagem, falando que acontecem diferentes processos de redefinição, reabilitação 

e transmutação, possibilitando uma construção de conhecimento de forma significativa 

e diversa. O site Cifraclub representa, hoje, a própria modernidade, que oferece nas 

diversas fontes de aprendizado inúmeros conteúdos e arquivos para aprender música, 

podendo ser com a orientação de um professor ou mesmo de forma autodirecionada. 

Os estudantes que estão aprendendo sozinhos são chamados de autodidatas e, em 

certa medida, fazem seu próprio direcionamento de estudo, assim como suas escolhas e 

acessos para uma aprendizagem musical. Garcia (2011, p. 55) conceitua a 

autoaprendizagem como sendo “a interação do indivíduo com múltiplos ambientes de 

aprendizagem, permitindo-lhe o envolvimento ativo no processo de aquisição de 

conhecimentos e habilidades”. Vieira Júnior, Montandon e Marins (2017, p. 68) 

trouxeram como resultado da pesquisa com músicos de bandas escolares as diversas 

possibilidades que os alunos recorrem quando querem aprender sozinhos: 

variar o andamento, ler a partitura antes de tocar, dividir a música em 

partes para gerenciar o estudo, repetir trechos musicais e substituir 

mentalmente ritmos por palavras. Outras estratégias do ‘aprender 

sozinho’ são mais direcionadas à aprendizagem específica do 

repertório, tais como ler e/ou tocar a música juntamente com o áudio e 

memorizar a música. Em dúvidas relacionadas ao dedilhado, os alunos 

recorrem ao método (manual) de ensino utilizado. 

Alguns dos alunos que estão procurando aprender de forma autônoma recorrem 

aos jogos eletrônicos, pois já há games específicos que simulam a realidade e podem, 

além de dar mais motivação para os alunos envolvidos, auxiliar o professor de música 

na construção do processo metodológico. Ribeiro e Silva (2016, p. 160) comentam que 

os games já não têm mais somente a função de entretenimento, atualmente eles podem 

 
11 www.cifraclub.com.br. 



57 
 

promover diversão e o ensino de diversos assuntos, bem como tentam dar a mesma 

sensação de uma atividade não virtual, como por exemplo, nos jogos de aprendizagem 

com instrumento, que usam instrumentos musicais como controladores. Os mesmos 

autores complementam esse pensamento, dizendo que: 

No mercado atual de games há vários jogos com o intuito de ensinar 

algum instrumento musical e utilizam como controle o instrumento 

real. A maioria desses jogos também são desenvolvidos para tablets e 

smartphones. Esses aparelhos, que são bastante utilizados pelas 

pessoas, podem ser um recurso para o ensino de instrumentos 

musicais, e esses aplicativos podem ser objetos de pesquisas futuras 

(RIBEIRO; SILVA, 2016, p. 173). 

Alguns games permitem ainda um direcionamento no aprendizado do 

instrumento para o jogador, a exemplo disso, no jogo Rocksmith é possível direcionar 

para diferentes perspectivas, bem como conhecer situações básicas do aprendizado no 

instrumento musical. Pfützenreuter (2013, p. 64) esclarece sobre esse jogo, dizendo que: 

O jogo inicia com um vídeo tutorial de como segurar e de como afinar 

o instrumento musical. Esse momento é chamado de Checkpoint e é 

onde o jogador terá as instruções iniciais de como funciona a notação 

musical para tocar as músicas. Ao tocar uma das músicas do 

Rocksmith, o jogador pode escolher em que tipo de arranjo ele prefere 

tocar: single note, chords ou combo. Os arranjos no modo single note 

são, geralmente, linhas melódicas de uma nota e corda por vez. 

Arranjos no modo chords requerem que o jogador toque várias notas 

em várias cordas através de padrões rítmicos. Já o modo combo inclui 

ambos os modos anteriores, single note e chords. Nem todas as 

músicas oferecem os três tipos de arranjos, mas a iniciativa de 

oferecer diferentes maneiras de tocar a mesma música pode ser uma 

alternativa eficiente para aumentar o envolvimento dos diversos perfis 

de jogadores/instrumentistas. 

Dessa forma, o professor de música ou o próprio aprendiz pode verificar suas 

dificuldades e trabalhá-las com o direcionamento que o jogo oferece, bem como 

conhecer aspectos básicos da música e todo um repertório específico, uma vez que este 

game tenta construir toda uma apreciação e prática musical dos grandes sucessos do 

rock mundial. Mota (2016, p. 108) esclarece sobre esse jogo, falando que: 

O jogo Rocksmith possui aspectos que motivam os jogadores a 

aprenderem a tocar guitarra, pois, desde o início do jogo, é proposto 

que seus usuários comecem a ter um contato imediato com o 

instrumento e a interagir através da imagem e do som. Isso faz com 

que os jogadores mantenham a atenção diante das informações que se 

movimentam na tela da TV. 



58 
 

Portanto, a utilização dos jogos eletrônicos é mais uma possibilidade que deve 

ser considerada para a educação musical, já que ela pode tornar o ensino mais prazeroso 

e mais estimulante para aos alunos. Os docentes de música podem se apropriar das 

várias possibilidades mencionadas até aqui, formando assim, um complexo de fontes de 

aprendizado (com sites, fóruns, blogs, redes sociais, games e softwares), podendo cada 

aluno aproveitar diferentes formas de aprender, potencializando seus conhecimentos e 

facilitando o aprendizado musical mediado por tecnologias digitais. 

A seguir, será tratado sobre os aspectos metodológicos que nortearam esta 

pesquisa de mestrado, abordando conceitos, definições, esclarecimentos sobre o método 

de pesquisa escolhido, bem como suas fases e ciclos. Também serão expostos os 

instrumentos para construção de dados que foram usados na pesquisa, com os 

guitarristas do Curso de Iniciação à Guitarra Elétrica da UFRN. 
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4 LUZ, CÂMERA, PESQUISA-AÇÃO! 

 

4.1 O início da pesquisa e da ação 

Com o intuito de compreender o universo musical de estudantes de Guitarra, 

considerando a complexidade na aprendizagem musical, esta pesquisa terá uma 

abordagem qualitativa, visando construir de forma subjetiva os dados que serão 

discutidos mais adiante. Jean Poupart et al (2012, p. 32) afirmam que “a pesquisa 

qualitativa abrange uma pluralidade de pontos de vista epistemológicos e teóricos e 

pressupõe uma grande variedade de técnicas, sem contar a própria multiplicidade dos 

objetos pesquisados”. 

Para esta pesquisa, eu e meu orientador entramos em um dilema: fechar em um 

método de pesquisa ou não? Inicialmente decidimos por não se prender em um método 

específico para poder ficar mais livre com relação às etapas, ciclos e técnicas que um 

método pode exigir. A pesquisa foi ganhando corpo teórico com as leituras e a escrita, 

bem como a apresentação da parte inicial deste texto no evento Colóquio do PPGMUS-

UFRN 2017, que não contemplou de forma abrangente a metodologia do trabalho. 

Nesse evento foi exposto apenas um esboço metodológico, mas com um capítulo de 

fundamentação teórica e os objetivos da pesquisa. Assim, somente no segundo ano de 

mestrado fui de fato tentar ir a campo, aplicando minhas técnicas de pesquisa para 

construção dos dados. 

No entanto, em conversa com outro professor12, fui questionado se a minha 

proposta não era uma pesquisa-ação enrustida, e, dessa forma, fez-me refletir sobre essa 

possibilidade, bem como pesquisar sobre esse método de pesquisa. Ao verificar os 

argumentos do professor, que se baseavam no fato de eu ter criado o curso, bem como 

ter escrito a proposta (ementa, objetivos, metodologia, planos de aula, plano de curso 

entre outros) e eu estar propondo mudanças ao decorrer do curso, passei a refletir sobre 

o método Pesquisa-ação. 

Logo, busquei textos sobre Pesquisa-ação (MORIN, 2004; ENGEL, 2000; 

TRIPP, 2015; BALDISSERA, 2001; TANAJURA; BEZERRA, 2015) e após lê-los, 

bem como algumas conversas com uma amiga/colega de turma de mestrado13, refleti e 

verifiquei que fui escolhido pela pesquisa-ação, não somente pela perspectiva desta 

pesquisa de mestrado, mas diante de outras práticas e estudos que fiz e gosto de fazer. 

 
12 Mário André Wanderley Oliveira. 
13 Anna Cristina da Silva Leandro (Aninha). 
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A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa participante engajada, em 

oposição à pesquisa tradicional, que é considerada como 

‘independente’, ‘não-reativa’ e ‘objetiva’. Como o próprio nome já 

diz, a pesquisa-ação procura unir a pesquisa à ação ou práticas, isto é, 

portanto, uma maneira de se fazer pesquisa em situações em que 

também se é uma pessoa da prática e se deseja melhorar a 

compreensão desta (ENGEL, 2000, p. 182). 

Dessa forma, este método é condizente com a proposta que desenvolvi em um 

curso que estruturei como projeto de extensão na Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte: O Curso de Iniciação à Guitarra Elétrica – CIGE, que visa desenvolver a 

formação básica a guitarristas iniciantes, bem como instrumentistas experientes que 

queiram trabalhar fundamentos da música na guitarra elétrica. 

Até meados de 2011 existia o Curso básico de instrumentos na UFRN, inclusive 

de guitarra elétrica e após seu término, essa lacuna ficou evidente nas provas dos cursos 

técnicos em instrumento. Para entrar em um Curso Técnico na UFRN é exigido uma 

prática de performance bastante sólida, algo que pode deixar de fora os estudantes que 

não tiveram uma formação básica no instrumento, portanto, o Curso de extensão de 

Guitarra foi criado com o intuito de proporcionar essa formação básica inicial para os 

guitarristas aprendizes. O projeto traz como ementa: 

estudo no instrumento (guitarra) a nível de iniciação e capacitação, 

trazendo como foco principal a compreensão da associação entre 

teoria e prática. Desmistificando aspectos e elementos relevantes da 

prática no instrumento com exercícios aplicados para um melhor 

desempenho (Cf. apêndices). 

No texto do Projeto de extensão (Cf. apêndices) constam também os objetivos 

do curso, que faço questão de mostrá-los aqui para o leitor entender melhor antes de 

apresentar as fases metodológicas da pesquisa-ação: 

 

• Desenvolver a capacidade de leitura musical no instrumento; 

• Promover o reconhecimento de diversos acordes, suas formas e possibilidades; 

• Capacitar à prática instrumental de músicas de diversos gêneros; 

• Explorar as diferentes maneiras de execução musical; 

• Estudar o reconhecimento no braço do instrumento (mapeamento);   
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4.2 Fases metodológicas 

Seguindo as fases da pesquisa-ação propostas por Engel (2000), a priori pude 

identificar o problema: a falta de um curso de formação básica na guitarra em uma 

instituição que exige um nível técnico alto para o curso que oferece (Curso Técnico em 

instrumento: Guitarra elétrica). 

Então, com a perspectiva de possibilitar uma formação básica e ao mesmo tempo 

sólida aos estudantes interessados em estudar guitarra, convidei um professor de 

guitarra da UFRN para coordenar o projeto, haja vista a universidade só permitir a 

abertura de um projeto de extensão com a “assinatura” de um professor da instituição. 

Esse professor14 é um dos dois professores do curso técnico em guitarra e atua nas 

disciplinas de Instrumento (guitarra) I, II, III, IV, V e VI; em disciplinas de Percepção 

musical; Harmonia funcional; entre outras em menor frequência. 

Após a confirmação do professor coordenador do projeto, que iríamos submeter 

a proposta para a universidade, fui pesquisar sobre os planos de cursos e apostilas de 

guitarra existentes e disponíveis na internet, somei às minhas experiências anteriores de 

estudo em cursos de guitarra, bem como a estruturação de aulas particulares que já 

lecionei para construir o material que seria proposto no curso. Esse processo, dentro da 

metodologia da Pesquisa-ação, chama-se pesquisa preliminar e serve para colher 

material para estruturar a próxima fase: hipótese (ENGEL, 2000). 

Tive então, como hipótese, que se eu conseguisse formular um projeto de curso 

de extensão na UFRN, conseguiria proporcionar uma formação inicial sólida aos 

guitarristas iniciantes no instrumento, bem como uma prática musical que contemplasse 

aspectos da música para além do âmbito da guitarra elétrica. Acredito que essa 

formação não se detém apenas à técnica no instrumento ou à capacidade de ter uma boa 

performance musical em diferentes situações, mas também em relacionar a música com 

o ambiente que cerca o guitarrista, interligando os diferentes saberes e possibilidades do 

fenômeno musical. 

Conversamos (eu e coordenador do projeto) e marcamos um dia – no início do 

ano de 2017 - para submeter o projeto no SIGAA-UFRN15 com todas diretrizes 

preenchidas, visando à sua aprovação. Após dúvidas com a coordenação de extensão, 

consertamos alguns itens “mal preenchidos” e somado ao fato de ser um projeto 

 
14 Ticiano Maciel D’amore. 

15 Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (plataforma educativa online). 
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autofinanciável16, foi aprovado! 

Inicialmente o curso estava com aulas muito conteudistas e com um rosto 

performático17, talvez influenciado pela perspectiva do Curso Técnico em Guitarra, que 

sou estudante desde 2016. Havia muitos conteúdos, mesmo com a perspectiva de ser 

uma iniciação no instrumento, visando contemplar uma base sólida na prática de 

guitarra, tornando assim, o curso difícil de ser cumprido em sua totalidade. 

Ao começar as aulas do curso percebi que a maior parte dos alunos não estava 

conseguindo cumprir com todos os conteúdos, por terem objetivos e perspectivas 

diferentes com a guitarra elétrica. Deste modo, fui ensinando e seguindo a ordem dos 

exercícios e as práticas que estavam propostas, o que consequentemente “deslinearizou” 

o andamento das turmas e os conteúdos foram trabalhados em momentos diferentes. 

Ao iniciar o segundo semestre fui dando continuidade nos conteúdos de cada 

turma, o que ao mesmo tempo foi dificultando didaticamente nas aulas, haja vista cada 

turma ter alunos diferentes com objetivos distintos na música. Assim sendo, consegui 

identificar mais esse problema: criei um curso difícil e que não estava sendo tão eficaz o 

quanto eu esperava, principalmente por ser conteudista e performático. Tripp (2005, p. 

446) afirma que a solução de problemas (ou os ciclos da pesquisa-ação) “começa com a 

identificação do problema, o planejamento de uma solução, sua implementação, seu 

monitoramento e a avaliação de sua eficácia”. 

Pude perceber bons resultados no desenvolvimento musical dos guitarristas, as 

turmas alcançaram conteúdos diferentes do cronograma de aulas, alguns alunos se 

dedicaram mais, outros menos, em certos momentos acelerei demais, em outros fui 

assertivo e fizemos um recital no fim do primeiro semestre e outro no fim do ano com 

boas apresentações. 

Ao decorrer do curso os alunos escolheram o repertório que queriam tocar e no 

recital tocamos principalmente rock internacional em várias vertentes, desde o rock 

mais clássico de som mais leve até o heavy metal com suas cavalgadas empolgantes. O 

recital motivou os alunos no fim do semestre, pois eles queriam se apresentar e tocar 

suas músicas preferidas minimamente bem. Desta forma, esse evento além de 

concretizar um período (ciclo de aulas) instigou os alunos a estudarem mais em um 

momento difícil, que é o fim de semestre. Este momento se torna difícil porque os 

 
16 São projetos que se mantém com verba própria, neste caso pago pelos alunos semestralmente (R$ 

300,00 para a turma de 2017 e R$ 400,00 para a turma 2018) e não exigem dinheiro ou bolsas da 

universidade, somente a estrutura física. 

17 Isso fica claro nos objetivos do curso. 
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alunos normalmente estão assoberbados com tarefas escolares e profissionais de 

diversos segmentos. 

Um fator importante que pude identificar nos dois cursos de formação inicial de 

instrumentistas que participei18 é que há um número alto de desistência de forma 

proporcional à duração do curso, quanto maior a duração do curso menos pessoas se 

formam nele, visto que os alunos acabam se envolvendo com outras atividades que 

impedem a continuidade do curso. Portanto ao pensar na criação do curso de iniciação à 

guitarra elétrica, quis fazê-lo para durar o período de um ano (dois semestres). O curso 

dura 15 aulas de uma hora por semestre com todos os conteúdos previamente 

estabelecidos, temos uma palestra/roda de conversa com temas ligados à música e 

sociedade e o recital, que tem por finalidade fazer uma mostra, bem como incentivá-los 

no fim do semestre a estudar mais. 

Na palestra/roda de conversa, abordei o assunto “Música boa e música ruim”, 

debatendo com os alunos temáticas tratadas nas músicas que evocam discussões sobre: 

sexualidade, machismo, uso de drogas, influência midiática entre outros assuntos que 

foram tratados de forma mais pragmática. Esse momento foi essencial para debater as 

diferentes concepções sobre a música, bem como mostrar para os alunos que não 

podemos valorar e nem estereotipar nenhuma manifestação musical e cultural. 

As turmas mencionadas até aqui serviram de piloto para a pesquisa de campo, 

que aconteceu com as turmas seguintes, no ano de 2018, sendo estas, uma turma para 

crianças, três para novos alunos e uma turma de continuidade. Nesse último caso, no 

fim do primeiro ano do curso de 2017, um aluno demonstrou interesse em continuar 

estudando guitarra no curso de extensão e questionou-me se eu não poderia estruturar 

um semestre de Guitarra 3. Gostei da ideia e formulei a turma de continuidade com uma 

proposta diferente do que vinha sendo posto, desta vez com estímulo aos estudos de 

gêneros musicais. 

Assim sendo, o primeiro ano do curso serviu de piloto e base para o início da 

pesquisa em 2018, que já foi iniciada com algumas mudanças no curso relacionadas ao 

processo de ensino e aprendizagem musical. As fases e ciclos da pesquisa-ação 

acontecem, interligando a experiência piloto com as turmas da pesquisa de campo, 

configurando situações importantes para reflexão da prática pedagógica no âmbito da 

música. 

 
18 Estudei no Centro Musical de Artes Integradas – CMAI e no Instituto de Música Waldemar de 

Almeida – IMWA. 
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4.3 Os ciclos da Pesquisa-ação 

Seguindo os ciclos da pesquisa-ação propostos por Engel (2000), ao iniciar o 

curso em 2018 desenvolvi um plano de ação, após ter refletido sobre o quão difícil 

estava sendo o curso para os estudantes, e, dessa maneira, reestruturei os conteúdos de 

uma forma que ficasse mais adequado a toda diversidade do alunado, haja vista o curso 

ter turmas misturadas entre alunos iniciantes e com anos de estudo. 

Percebi que o conteúdo que estava mais exigindo dos estudantes era o de 

mapeamento do braço do instrumento, que é feita por escala maior em três notas por 

corda, sendo 4 shapes (formas) por semana. Assim sendo, mudei a exigência da 

quantidade de formas, que passaram a ser duas por semana, bem como aumentei o 

tempo de ensaio para o recital: agora com várias aulas de antecedência, acompanhando 

os alunos e auxiliando-os mais na aprendizagem das músicas. 

Outra ideia que tive foi de abrir uma aula só para dúvidas e buscas de interesse 

dos alunos, porém acontecendo somente quando houvesse faltas do coletivo e um aluno 

estivesse só na aula, sendo esta, uma maneira de possibilitar buscas de interesse 

individual, bem como de tentar não distanciar tanto os alunos de uma mesma turma no 

acesso aos conteúdos do curso. Não houve tantas faltas durante o semestre, mas de uma 

maneira geral, os alunos gostaram dessa proposta inclusive para tirar dúvidas sobre 

música, instrumento e mercado profissional, desvelando algumas perspectivas para com 

a música e a guitarra elétrica. 

Seja por hobby, como profissão secundária ou ainda para aqueles que querem 

viver financeiramente como músicos, os alunos demonstraram ter interesse sobre o 

assunto para além dos conteúdos de estudo na guitarra elétrica. Assim sendo, algumas 

aulas passaram também a acontecer com um teor informativo sobre o mundo da música, 

possibilitando esclarecimentos e quebrando, em certa medida, o clima de aula 

tradicional de instrumento, que estaria baseada na transmissão rígida de conteúdos e 

exercícios de técnica e leitura. 

Neste sentido, implementei o plano de ação com as mudanças mencionadas 

anteriormente e com uma postura um pouco diferente da que eu normalmente tinha: 

desta vez procurei me aproximar mais dos alunos, buscando saber suas perspectivas 

com a música, bem como suas dificuldades, anseios etc. Isso foi acontecendo ao 

decorrer das aulas e por conta desse envolvimento mais próximo com os alunos pude 
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conhecê-los um pouco mais e identificar como poderia ajudá-los em algumas situações. 

Esse envolvimento maior com os alunos permitiu que eu identificasse neles, 

perfis e perspectivas diferentes com a música, como por exemplo, alguns deles querem, 

além de tocar, cantar também, outros já têm experiência com o canto; alguns tocam em 

bandas ou grupos de forma profissional ou como hobbie; alguns deles querem tentar 

entrar no curso técnico em guitarra ou em violão; alguns já tocam há bastante tempo, 

outros há pouco tempo e outros começaram a tocar no curso; e a grande maioria dos 

alunos almeja ou é de profissões de outros âmbitos. 

Engel (2000) chama de coleta de dados, a avaliação dos efeitos da 

implementação do plano, mas trocarei o termo coleta por construção por achar que 

dados se constroem com a pesquisa. Utilizei não um diário de campo, mas os planos de 

conteúdo fazendo anotações nele, o que acabou tornando-o meu diário de campo. 

Reconheço que fiz poucas anotações devido ao cronograma que estabeleci ter tido um 

bom cumprimento, bem como algumas dificuldades que apareceram durante o percurso 

de aulas foram resolvidas no momento da exposição. 

Outro fator que não permitirá o uso do meu diário de campo é que na semana 

anterior ao recital fui roubado e tive meus pertences levados: minha mochila com plano 

de conteúdo por aula com anotações (material impresso), computador com arquivos 

originais dos arranjos feitos para os alunos. Portanto, não utilizarei o diário de campo 

como instrumento para construção dos dados, porém, irei anexar à dissertação alguns 

arquivos salvos em nuvem e tratarei de forma relatada sobre alguns pontos que estavam 

anotados no diário de campo, pontos relacionados às necessidades dos alunos que foram 

expostas nas aulas de atendimento individual. 

Doze alunos estavam no início do curso em 2018, mas dois tiveram que 

abandonar as aulas devido a compromissos com trabalho, estudo e outras atividades que 

estavam acontecendo concomitantemente com o Curso de Extensão. Dos dez que 

sobraram, três deles são crianças de uma mesma turma, que por motivos de dificuldade 

de encontros para entrevista não participaram da pesquisa com falas. Sendo assim, 

ficaram sete e tentei encontrar todos para fazer entrevistas, porém dois deles tiveram 

mais dificuldade de disponibilidade para encontros no tempo hábil das entrevistas da 

pesquisa.  

Dessa forma, o principal instrumento de construção dos dados foi a entrevista, 

que foi feita com cinco alunos do Curso de Extensão, sendo estas, semiestruturadas 

feitas de forma individual com a utilização de um gravador de áudio do meu celular. 
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Penna (2015, p. 136) esclarece o porquê de usar entrevistas, explicitando algumas de 

suas características: 

[...] as entrevistas são interativas e permitem a observação de posturas 

corporais e expressões faciais do entrevistado, que podem também ser 

consideradas informativas. Por este caráter, as entrevistas podem ter 

formatos mais abertos e flexíveis, capazes de refletir o dinamismo da 

interação estabelecida entre entrevistador e entrevistado [...]. 

Deste modo, utilizei entrevistas semiestruturadas para construir os dados dessa 

pesquisa, juntamente com um relato informativo em uma perspectiva sistêmica, 

tentando contemplar a maior quantidade de informações, ligando-as como um quebra-

cabeça e traduzindo a aprendizagem musical de guitarristas do curso de extensão da 

UFRN. Cada guitarrista teve a possibilidade de escolher o nome fictício para ser usado 

nesta pesquisa nos momentos de exposição de falas, com a condição de ser um 

guitarrista de gosto pessoal. Dessa forma, teremos falas nomeadas a Jimi Hendrix, Joan 

Jett, Joe Satriani, John Mayer e Ozielzinho. 

É importante mencionar que este trabalho está sob a ótica da complexidade, 

portanto, trabalhará com incertezas, inclusive da tradução mencionada anteriormente. 

Essa tradução é uma forma de tentar compreender os dados de maneira sistêmica e ao 

mesmo tempo holística, unindo-os como uma teia, que está toda interligada, formando 

uma estrutura mutável (incerta), permitindo múltiplos olhares para construção do 

conhecimento. Dessa maneira, não farei análise, pois esta implica em separação, que é 

oposto à complexidade, farei interpretação dos dados, juntando as partes e traduzindo o 

que há de misterioso ao juntar as peças do quebra cabeça da aprendizagem. Baldissera 

(2001, p. 7) complementa esta perspectiva afirmando que: 

A pesquisa-ação como método agrega várias técnicas de pesquisa 

social. Utiliza-se de técnicas de coleta e interpretação de dados, de 

intervenção na solução de problemas e organizações de ações, bem 

como de técnicas e dinâmicas de grupo para trabalhar com a dimensão 

coletiva e interativa na produção do conhecimento e programação da 

ação coletiva. 

Nesta pesquisa, como dinâmica de grupo foi utilizado nas aulas algumas 

maneiras de fazer os alunos tocarem juntos, por exemplo, enquanto um aluno improvisa 

o outro toca os acordes da música; ambos tocam as escalas juntos e/ou começando em 

momentos diferentes, formando assim intervalos harmônicos. Os alunos também foram 

estimulados a tirarem dúvidas dos colegas e a trazerem dúvidas de casa, inclusive 
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dúvidas práticas no instrumento, visando uma troca de experiências e de possibilidades 

musicais. 

Além disso, incentivei o trabalho em grupo na aprendizagem do repertório nas 

turmas de maneira compartilhada para o recital, visando o auxílio ao colega com mais 

dificuldade, por exemplo, incentivei os alunos a marcarem encontros presenciais entre 

eles em horário diferente da aula para ensaio; escrita de trechos musicais para o colega 

de turma que tenha pouca experiência com escrita musical, seja partitura ou tablatura; e 

o compartilhamento de material para estudo (apostilas, partituras, links de vídeos, sites 

específicos). 

Esses arquivos foram compartilhados no grupo do whatsapp que criei no período 

de matrículas, inicialmente utilizando-o para dar informes sobre as questões 

burocráticas e, por conseguinte, para orientar os alunos sobre o curso, equipamentos 

necessários, horários, duração, eventos diversos, lojas de música para comprar os 

equipamentos que estiverem faltando, sala de aula e apostila do curso. Comecei a 

imaginar o grupo não somente como um ambiente para interações, mas também como 

uma extensão da sala de aula, onde os alunos poderiam aprender sobre a guitarra 

elétrica, inclusive sobre todo o âmbito musical que rodeia esse instrumento no Brasil e 

fora do país. 

Nesse sentido, criei no grupo o quadro “Guitarrista da semana”, por acreditar 

que um guitarrista não se forma simplesmente tocando guitarra, mas sim pelo somatório 

de vários outros quesitos que estão aflorados no mundo da guitarra elétrica. A proposta 

se baseou compartilhar semanalmente um vídeo de um guitarrista e falar brevemente 

sobre as qualidades dele, sendo em uma semana um guitarrista brasileiro e na outra 

semana um guitarrista estrangeiro, objetivando que os alunos conheçam guitarristas de 

diversos gêneros musicais espalhados pelo mundo. 

Além disso, em alguns casos fiz “duelos” entre dois guitarristas, geralmente de 

gêneros diferentes, visando descobrir o gosto musical dos alunos, inclusive para discutir 

em sala de aula as diversas maneiras de tocar e projetar sua influência musical no 

instrumento. Muitas vezes os alunos comentavam no grupo mesmo sobre o vídeo do 

guitarrista, mas eu sempre fazia questão de tratar do assunto também em sala de aula, 

para assim, possibilitar que os alunos conheçam melhor os guitarristas que mais 

influenciaram outros guitarristas na história da guitarra elétrica. Na aula sempre havia 

uma boa repercussão sobre esse quadro, haja vista a diversidade de gostos musicais 

presentes em sala de aula, uns preferiam o guitarrista improvisando com influências do 
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Jazz “entronchando”19, enquanto outros preferiam o que improvisou “fritando”20 com 

influências do Rock. 

Na rede social foi compartilhado folders de eventos diversos como workshops e 

palestras na escola de música da UFRN, com guitarristas locais e de outras regiões. 

Também foram compartilhados os materiais das aulas em Mp3 e PDFs, bem como 

vídeos diversos como de uma guitarrista tocando um solo conhecido por ser difícil, e, de 

venda de instrumentos musicais e equipamentos. Os participantes do grupo começaram 

a postar também links de vídeos de performance própria tocando diversas músicas ou 

solo das músicas, bem como vídeos deles estudando os exercícios passados em sala de 

aula. 

Acredito que o grupo do whatsapp foi essencial para o estreitamento das 

relações entre professor-aluno e aluno-aluno, haja vista a possibilidade de interagir a 

qualquer momento diante de diversas mídias e conversas que foram colocadas no grupo. 

Ressalto a importância de compartilhar o material das aulas em forma de mídia para que 

os alunos possam acessá-las quando quiserem, pois alguns alunos podem não se sentir à 

vontade para fazer perguntas à distância e o registro de exercícios, por exemplo, pode 

tirar muitas dúvidas. Popularmente falando, muitas vezes uma imagem vale mais que 

mil palavras. 

Na qualificação de mestrado fui orientado pelos membros da banca a 

complementar a pesquisa com algumas perguntas aos entrevistados, que foram feitas 

individualmente em conversa na rede social Whatsapp (questionário digital). Foram 

perguntas para estimular os respondentes a avaliar o uso de tecnologias digitais no curso 

de extensão, se contribuiu e se, depois do curso, algo mudou na utilização desses 

recursos para aprender música. Essas perguntas foram escritas em formato de texto e 

enviadas aos participantes da pesquisa, que poderiam responder em áudio ou de forma 

escrita também. Apenas um dos guitarristas participantes não respondeu o questionário 

do whatsapp no tempo hábil da pesquisa, portanto, o feedback da utilização tecnológica 

no CIGE será feito por quatro respondentes. 

Os ciclos da Pesquisa-ação acontecem continuamente, como mencionado de 

forma gradual neste capítulo, desde a identificação do primeiro problema até o 

 
19 Expressão muito usada pelos guitarristas quando querem indicar alguém que está colocando muitas 

dissonâncias em seu improviso ou solo, como quando acontece ao usar modos gregos. 
20 Expressão que indica o uso excessivo de escalas em velocidade no instrumento. A origem da expressão 

vem do som do atrito da palhetada alternada nas cordas, que em velocidade fica parecido com alguma 

comida fritando (frfrfrfrfrfrfrfrfrfr).  
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momento de escolher parar o ciclo. Neste sentido, visando facilitar o entendimento dos 

ciclos acontecidos nesta pesquisa, elaborei uma ilustração (Figura 2) com um resumo 

cíclico ocorrido nesta Pesquisa-ação, expondo de um lado da espiral as reflexões a partir 

dos problemas encontrados e do outro lado as ações executadas durante todo o processo. 

 

Figura 2 – Ações e reflexões desta Pesquisa-ação. 

 

Fonte: produzido pelo autor. 

 

Com essa ilustração fica mais nítido o resumo das reflexões que aconteceram a 

partir dos problemas identificados no processo, assim como as ações que foram tomadas 

durante a fase de atuação na pesquisa. Levando em conta que na Pesquisa-ação os ciclos 

não param de acontecer, precisei escolher um ponto de conclusão nesta pesquisa de 

mestrado. Esse ponto escolhido foi a REFLEXÃO 3 e nos próximos capítulos serão 

expostos os resultados da pesquisa, trazendo discussões e debates com estudiosos da 

área de educação musical, mas também de outras áreas de conhecimento.  

Durante o curso também aconteceu o uso de outras tecnologias em sala de aula e 

o estímulo ao uso extraclasse. Usamos frequentemente um programa chamado Band In 

A Box para tocar diferentes bases harmônicas para treinarmos, principalmente, 
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improvisação. O uso desses recursos em sala de aula foi importante para apresentar aos 

alunos que ainda não conheciam essa maneira de estudar e também para dinamizar as 

aulas, uma vez que, enquanto o programa colocava uma banda inteira para tocar 

determinada harmonia, poderíamos ficar atentos à improvisação dos colegas, dessa 

forma, permitindo até, que o professor possa solar enquanto seus alunos apreciam com 

maior atenção. 

Essa pode ser uma oportunidade para que o professor mostre possibilidades na 

linguagem da improvisação, desde o uso mais simples das notas até performances mais 

difíceis de executar, permitindo que o aluno dialogue também musicalmente com o 

docente. Os alunos demonstraram ter interesse em apreciar “o mestre” tocando, o que 

inicialmente não era meu objetivo, mas como vi que eles estavam conseguindo apreciar 

e falar mais sobre a performance do meu improviso do que dos colegas, fiz questão de 

sempre participar desses momentos nas aulas. 

Também estimulei os alunos a usarem os programas Guitar Pro e o I Real Pro 

fora de sala, lhes enviando os instaladores necessários para uso, bem como falei dos 

aplicativos e mostrei rapidamente o funcionamento deles. Os alunos que tiveram mais 

interesse em utilizar os programas me procuraram e os ajudei a começar a usar, 

inclusive alguns deles já conheciam esses programas, mas estavam sem usar e após meu 

incentivo voltaram a praticar. 

No curso, havia perfis distintos com conhecimentos diferentes em determinadas 

tecnologias, que ficavam nítidas pelo próprio interesse dos alunos. Os alunos que mais 

se interessaram em voltar a usar ou aprender a usar os programas citados anteriormente 

eram os que mais usavam tecnologias para estudar. Acontecia de ter em uma mesma 

turma um aluno que usa vários tipos de aplicativos no celular e computador para estudar 

guitarra, fazer gravações entre outras atividades e outro que usava somente o que 

considera como essencial, que se resumia em rede social no celular para facilitar a 

comunicação e vídeos no Youtube. Portanto, os diferentes perfis que estavam presentes 

no curso representam a diversidade de alunos que buscam aprender guitarra elétrica na 

atualidade, crianças, jovens e adultos buscando aprender este instrumento, que é um 

forte representante da contemporaneidade. 

A última fase proposta por Engel (2000) é a comunicação dos resultados, que 

será esta dissertação ao ser publicada, uma vez que servirá de suporte para outras 

práticas que envolvam temáticas como aprendizagem musical, tecnologias digitais e 

pensamento complexo. Pretendo resolver meu problema de pesquisa e a partir dele obter 
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outros para pesquisas futuras e buscarei com esta prática desmistificar a relação entre 

teoria e prática na pesquisa-ação, já que esta é a primeira vez que uso (assumidamente) 

esse método de pesquisa. 
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5 CTRL+SPACE21: A TRAJETÓRIA MUSICAL DOS GUITARRISTAS 

 

Neste capítulo, iniciarei a construção dos dados da pesquisa, que contará com as 

respostas das entrevistas feitas com parte dos participantes do Curso de Iniciação à 

Guitarra Elétrica. Serão cinco guitarristas participantes nesta pesquisa como 

respondentes da entrevista, cada um com perfil diferente, haja vista idade, experiência 

com o instrumento, área profissional, envolvimento com tecnologias digitais na 

aprendizagem entre outros aspectos que serão melhor tratados no decorrer do capítulo. 

O foco deste capítulo será delimitar a trajetória de formação musical dos 

guitarristas em questão, trazendo relatos e reflexões a partir das falas dos entrevistados. 

Dessa forma, a priori, irei falar brevemente sobre cada guitarrista da pesquisa, como 

uma espécie de prólogo formativo no âmbito musical, visando entre outros aspectos, 

situar o leitor do perfil dos participantes desta pesquisa. 

Ozielzinho é concluinte do curso de Tecnologia da Informação; toca guitarra e 

faz backing vocal em uma banda de Hard core; aprendeu guitarra com algumas aulas na 

escola e com amigos, sites e programas; a primeira vez que estudou guitarra treinando 

os exercícios em casa foi no Curso de Iniciação à Guitarra Elétrica; e o Hard core é 

estilo de música que ele mais gosta de tocar. 

Joe Satriani é professor de Física da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte; teve experiências musicais ainda jovem, ficou sem estudar música muitos anos, 

mas recentemente voltou à ativa; gosta de aprender por diversas fontes (presenciais e 

online); e atualmente dedica bastante tempo para estudo da música de múltiplas 

maneiras e formatos. 

John Mayer está concluindo o curso de Educação física, mas desde pequeno 

começou a estudar violão e guitarra com professores particulares, teve experiência e 

diferentes formatos de bandas, inclusive na igreja e gosta de aprender por diferentes 

fontes de informações. Atualmente está enveredando academicamente e 

profissionalmente para a área da música, uma vez que foi aprovado no curso de 

Licenciatura em Música da UFRN e no processo de seleção para bolsistas do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID Música UFRN. 

Jimi Hendrix é o guitarrista com mais idade do curso, começando seus estudos 

em 1979 com aulas particulares e revistinhas de música, tem preferência por músicas 

 
21 No software Guitar Pro, assim como em vários outros programas, o Ctrl+space tem a função de voltar 

para o início e reproduzir novamente. 
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antigas românticas, é canhoto e tem o violão como seu principal instrumento de uso. Ele 

fez o curso usando seu violão, pois não pôde comprar uma guitarra no decorrer de sua 

prática, mas participou de forma ativa das aulas e discussões. 

Joan Jett desde muito nova canta, ainda criança ganhou um festival de música 

em sua cidade no interior do estado do Rio Grande do Norte, participou de bandas 

durante o período que estudou na educação básica, mas não conseguiu o incentivo 

necessário para continuar na música, mesmo este sendo um sonho de adolescente. Veio 

para Natal estudar na UFRN, no curso de Bacharelado em Física e é apaixonada por 

astrologia e guitarra elétrica. 

A primeira questão da entrevista pedia para falar sobre a trajetória musical de 

aprendizagem na música e dois guitarristas mencionaram o interesse por esta área desde 

novos, bem como a participação do ensino formal na iniciação musical. Joe Satriani 

afirma que “o interesse por música existe desde sempre, desde que eu me entendo por 

gente gosto muito de música e tal, ainda na fase da adolescência, aqui na escola de 

música mesmo [da UFRN] eu fiz um curso de musicalização, só que aí... é um curso 

básico, um semestre só”. Ozielzinho conta que após ganhar uma guitarra ficou sem 

saber o que fazer com ela e acabou entrando na aula de música da escola que estudava: 

ficava blemblemblem na bixa [guitarra], depois entrei na aula de 

música na escola, no Neves. Era aula de guitarra, era individual, cada 

pessoa ficava lá num canto em uma parte na escola, o professor ia 

indo e fazendo os direcionamentos, aí o pessoal fazia e ele depois 

voltava e via como é que estava, mas o que eu vi foi bem pouco 

porque eu fiz bem pouco tempo. 

Os guitarristas consideraram a experiência mencionada como básica ou simples 

e um dos motivos que pode ter influenciado essa opinião é o fato deles terem passado 

pouco tempo estudando nessa modalidade/curso. Para Joe Satriani, o curso era oferecido 

para durar apenas um semestre, quebrando a progressividade do estudo musical e no 

caso de Ozielzinho, o formato do curso com aulas e acompanhamentos individuais em 

ambientes coletivos contribuiu para que ele se desmotivasse e desistisse de continuar 

estudando naquela escola. 

É fato que, estudar somente um semestre e depois romper com o estudo musical 

não é vantajoso, porém, é importante mencionar que a UFRN oferecia esse semestre de 

musicalização para dar uma iniciação musical aos jovens alunos, para somente depois 

incluí-los nos cursos básicos de instrumento musical. Esses cursos tinham duração de 2 

a 3 anos com foco no instrumento e que buscavam uma formação básica e sólida do 
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instrumentista, quiçá prepará-lo para os cursos técnicos em música, que, como 

mencionado no capítulo anterior, exigem uma experiência e performance mais sólida 

para ser aprovado no processo de seleção. 

Outros dois guitarristas apontaram o ensino não formal em sua iniciação 

musical, mais especificamente com aulas particulares de instrumento musical, 

começando inclusive pelo violão. John Mayer comenta que não acreditava que fosse 

capaz de aprender a tocar, entretanto, quando sua mãe chamou um professor de violão 

da igreja para ensinar seu irmão, ficou motivado a aprender música. 

por ver meu irmão já ter aprendido alguns acordes e tocava algumas 

músicas na segunda aula, eu achei interessante: rapaz eu queria 

aprender também. Então isso aí foi um ponta pé inicial para eu 

aprender violão. Eu tinha 8 anos, foram dois meses de aula. Ele me 

passou os acordes maiores e menores (JOHN MAYER). 

Diante dessa situação, podemos ver a influência familiar para a aprendizagem 

musical, uma vez que o próprio guitarrista afirma desacreditar que fosse capaz de 

aprender a tocar algum instrumento, mas ao ver seu irmão tocando mudam suas crenças 

relacionadas à música. Paarmann (2016) obtém como um dos resultados de sua pesquisa 

de mestrado que, o principal fator de motivação para estudar música entre os guitarristas 

investigados é a influência familiar. Neste sentido, a demonstração de capacidade de 

aprendizagem musical por um exemplo próximo – neste caso, irmão – leva John Mayer 

não só a crer, mas a querer aprender um instrumento musical, criando expectativas e 

projeções para o desenvolvimento dos conhecimentos no âmbito da música. 

Foi também com um professor particular de violão, que Jimi Hendrix obteve sua 

primeira experiência musical, considerando-a significativa e direcionada ao 

desenvolvimento musical, bem como bastante organizada pelo professor: “tive a 

oportunidade de estudar violão com Francisco Araújo, em [19]82, particular, duas aulas 

por semana, e isso me deu a base que tenho hoje. O curso durou um ano, ele tinha 

planejamento, não era solto, os conteúdos eram graduais e me ajudou bastante” (JIMI 

HENDRIX). 

A prática de começar a aprender música no violão não é uma realidade somente 

desses dois guitarristas do curso de extensão, mas de muitos instrumentistas espalhados 

pelo Brasil e pelo mundo. O violão por ser um instrumento financeiramente acessível, 

em comparação à guitarra elétrica, que ainda há necessidade de comprar um cabo e 

amplificador, faz com que muitos guitarristas comecem seus estudos no violão, que 
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necessita apenas dele mesmo para emitir o som minimamente desejado. Mariano (2018, 

p. 212) aponta para um fator importante na relação da prática da guitarra elétrica com o 

violão: 

O uso do violão é bem característico na escola das múltiplas 

linguagens da guitarra elétrica brasileira, e podemos comprovar isto 

pelos primeiros instrumentistas que começaram a se destacar no uso 

da guitarra elétrica no Brasil, basicamente todos eles vieram da escola 

violonística e se mantiveram com um caráter multi-instrumentista. Os 

guitarristas de música brasileira renomados e reconhecidos das 

gerações seguintes também mantiveram esta característica. 

Outro fator também que pode estar relacionado com a escolha de começar a 

estudar no violão é por causa do uso de cordas feitas de nylon, que agridem menos os 

dedos que as cordas de aço da guitarra, fazendo com que o instrumentista se acostume e 

crie os habituais calos nos dedos antes de ir para a guitarra, objetivando menos 

desconforto no aprendizado inicial. Entretanto, é importante mencionar que mesmo com 

a prática no violão, quando o instrumentista vai tocar guitarra os dedos dele doem 

também, uma vez que as cordas são feitas de materiais diferentes e têm espessuras 

distintas. 

Há ainda, um mito neste segmento de estudo, que recomenda que antes de 

aprender guitarra deve-se passar pelo violão, como se a guitarra elétrica fosse um 

instrumento de outro nível, para aprender depois de ter praticado bastante tempo o 

estudo no violão. Este é apenas um mito baseada no que historicamente acontece no 

âmbito dos guitarristas, pois ambos instrumentos são cabíveis de aprendizado inicial e 

independem do outro para serem estudados, tendo estudos bem parecidos e bem 

diferentes, mas cada um seguindo sua direção. 

Contudo, ressalto que ao aprender um desses instrumentos e depois migrar para 

o outro, aproveita-se muitos dos conhecimentos e práticas instrumentais, pois além da 

afinação, mapeamento do braço do instrumento e quantidade de cordas serem iguais, o 

fenômeno musical é todo interligado, podendo sempre corroborar com experiências 

passadas em novas vivências, bem como em sua construção de conhecimento musical. 

A complexidade da aprendizagem musical liga os diversos pontos e fontes de 

aprendizagem, como um quebra cabeça da música, que a cada junção mostra uma nova 

imagem-som, que é parte de uma imagem-som maior. É como ouvir a música Sweet 

Child O’ Mine do Guns n’ Roses em que o guitarrista Slash executa o solo inicial 

sozinho e em seguida a banda surpreende o ouvinte pela entrada do solo em contraponto 
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do baixista Duff McKagan, juntamente com o acompanhamento da bateria e a outra 

guitarra, para somente depois o vocalista Axl Rose começar a cantar. Esse exemplo 

demonstra claramente uma junção de peças de um quebra cabeça musical, em que aos 

poucos com a aparição e interpretação das partes, vai estruturando a imagem-som 

desejada para a música, que, por sua vez, é parte de um complexo musical maior, tais 

como: formação da banda, mídia social, representação do gênero, produção musical, 

protagonismo no rock entre tantos outros aspectos que estão interligados e não podem 

ser desconsiderados no âmbito musical. 

Assim sendo, toda experiência vivida é válida para aprender, inclusive para além 

dos contextos de instrumentos musicais, que é o caso da guitarrista Joan Jett, que 

começou cantando quando era pequena e esta experiência contribuiu bastante em sua 

formação musical e como cidadã no município em que morava, inclusive atingindo 

certo status na região após ter ganhado um concurso musical de canto. 

eu nem sabia que eu tinha potencial vocal, eu não sabia que sabia 

cantar e nem sabia que eu gostava de música, era só uma 

brincadeirinha, mas aí eu participei desse negócio, eram várias 

eliminatórias, toda semana era eliminatória, acho que na sexta, não 

lembro bem. Foi uma experiência bem enriquecedora porque tinham 

vários artistas que iam lá, que avaliavam e eu acabei ganhando o 

negócio (JOAN JETT). 

A guitarrista menciona que não conhecia seu potencial no canto e mesmo sem 

tanta consciência de tamanha responsabilidade na disputa, acabou ganhando e ficando 

prestigiada por ter a aprovação de vários artistas da região, que estavam como jurados 

do concurso. Depois participou de outros concursos musicais, cantou em bandas para 

apresentações na escola, mas não teve o incentivo familiar e as oportunidades 

necessárias à continuidade deste sonho. 

Por conseguinte, Joan Jett ficou um tempo com menos envolvimento à 

aprendizagem e prática musical, fazendo com que sua vida se direcionasse para outra 

área de atuação e a música se tornasse apenas um hobby. Ferreira (2010, p. 8) afirma 

que “muitos dos que procuram aulas de um determinado instrumento exercem outras 

atividades profissionais e não têm a música como meio de rentabilidade. Utilizam-na 

como atividade mental, lazer, em trabalhos voluntários, etc”. 

A situação mencionada, de afastamento da aprendizagem musical, também 

aconteceu com Jimi Hendrix, que teve que dedicar-se mais à família e a uma graduação 

em pedagogia e com Joe Satriani, que em determinada fase da vida não pôde manter o 
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foco no estudo do instrumento musical. Seu foco passou a ser no vestibular e ao entrar 

no curso de Física quase parou de estudar música, pois passou a estudar somente violão 

e em alguns períodos, mas de forma bastante instável. Na área da Física ele fez 

Licenciatura, Bacharelado, Mestrado e Doutorado e após isso começou a lecionar em 

uma universidade no interior, em seguida atuou na coordenação e gestão da 

universidade. 

Neste sentido, o guitarrista não continuou seus estudos formais de música por 

motivos pessoais e profissionais, haja vista sua carreira acadêmica na área da Física, 

pesquisa e gestão pública. Também foi por motivos pessoais e talvez didáticos que 

Ozielzinho não continuou seus estudos de guitarra na escola onde estudava, uma vez 

que ele afirma que nunca gostou de ficar repetindo exercícios no instrumento. Talvez o 

formato de ensino de música na escola fosse desgastante para os alunos e até para o 

professor, visto que ficar acompanhando em poucos minutos cada aluno pode gerar um 

desconforto alheio, de espera, ansiedade, com erros, vícios etc. 

Esse tipo de experiência também foi vivenciado por Joe Satriani, que após uma 

experiência satisfatória de estudos em aulas particulares, buscou aulas de guitarra em 

uma escola (privada) especializada em música, que também adotava a forma de ensino 

mencionada anteriormente. Ele comenta que: 

Tentei ainda um tempo aula em uma escola de música, mas aí eu não 

me adaptei muito porque não era muito a minha, porque escola de 

música faz com muita gente e são vários interesses diversos e minha 

ideia é que eu quero correr atrás do tempo perdido. Então, me dedico 

muito, mas queria alguma coisa mais focada assim, o que eu quero é 

isso aqui. Foi legal a experiência na escola de música, mas por conta 

dessa questão de não ser focado no que eu queria, acabei saindo de lá 

(JOE SATRIANI). 

As instituições privadas muitas vezes acabam deixando seu lado empresarial se 

sobressair em detrimento ao educacional, tratando o aluno somente como cliente e o 

professor como um simples funcionário, não tendo condições de o docente fazer um 

trabalho mais especializado e próximo aos alunos. O ensino individual em aulas 

coletivas (por acompanhamento) pode estar sendo feito para baratear o salário do 

professor, que terá que atender a muitos alunos com experiências e perfis diferentes e 

praticamente ao mesmo tempo. Alguns alunos por sua vez, podem ficar desmotivados 

em ter que esperar o professor passar por todos os outros alunos para voltar ao seu 
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acompanhamento, inclusive por ter dúvidas ou estar treinando determinado exercício de 

forma errada, bem como outras dificuldades inerentes ao aprendizado. 

Outro ponto importante a se pensar, é o fato de o professor não ter o incentivo 

e/ou formação necessária para formular estratégias que fomentem o ensino de música de 

maneira coletiva, pois mesmo com perfis e conhecimentos diferentes, é possível 

proporcionar uma prática de conjunto significativa. Essa prática poderia acontecer com 

arranjos específicos para cada instrumentista ou grupo de instrumentos, baseando-se no 

que os estudantes já conhecem e até aonde podem chegar naquele momento da prática. 

Como não houve estratégias do professor e da escola nesse sentido, Ozielzinho 

decidiu sair das aulas de música e ficou dois anos tentando aprender a tocar sozinho por 

revistinhas e sites de cifra. Da mesma forma aconteceu com John Mayer, que passou 

determinado período estudando de maneira autodirecionada, para depois começar a 

experimentar diferentes formatos de bandas na igreja, inclusive em uma orquestra de 

violões a convite de um professor particular. 

Ele para mim foi um professor muito bom, me passava umas escalas e 

depois ele me chamou para tocar em uma orquestra de violão clássico, 

foi a primeira vez que tive contato com a partitura. Isso foi na Igreja 

do Catarina 1, era uma orquestra de violões, mas eram só 12 violões, 

uma orquestra... uma pequena orquestra. Então aí foi a parte de 

contato com a teoria, foi a primeira vez que tentei, eu tinha aí uns 16 

ou 17 anos, eu comecei a ter contato com partitura, mas claro... 

partitura é aquele negócio: o músico sempre toca mais pelo ouvido, 

mas assim, o primeiro contato foi esse (JOHN MAYER). 

Para o guitarrista ter exposto este, como seu primeiro contato com a partitura, a 

experiência provavelmente foi significativa em sua formação, inclusive pelo modelo de 

aprendizagem e prática em grupo, uma vez que ele deu ênfase na construção de uma 

aprendizagem de leitura com auxílio auditivo. Mariano (2018, p. 197) explana sobre a 

importância da audição no processo de construção do conhecimento musical, haja vista 

“através da aprendizagem de ouvido podemos desenvolver nuances que muitas vezes a 

partitura não consegue expressar”. 

Na vivência de formação de bandas, Joan Jett pôde ter, por um determinado 

período, a experiência de cantar na escola com seus amigos:  

Era pra uma feira de ciências, mas a gente depois continuou tocando, 

era o pai do meu amigo, Gustavo, eles já tinham uma banda, eles 

tocavam rock e MPB, daí a gente se juntou pra fazer um projeto pra 

feira de ciência e a gente acabou tocando mais vezes e ensaiando mais 

vezes do que para a feira de ciências. A gente cantava Cazuza, Legião, 
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Oasis e Beatles também. Até aí era só cantando, até aí, mas eu já 

estava me sentindo mal por não tocar, eu queria tocar alguma coisa. 

Por mais prazerosa que foi a prática musical na escola com os amigos, a 

guitarrista menciona sua insatisfação em estar somente cantando, ao invés de cantando e 

tocando algum instrumento musical. Muitas vezes a necessidade de expressão musical 

de um cantor ou cantora transcende os limites da voz humana, buscando maneiras 

específicas de expressar-se musicalmente em outros instrumentos. Assim como também 

acontece quando um instrumentista sente a necessidade de cantar ou solfejar notas 

durante sua performance de improviso no instrumento, tentando expressar-se 

musicalmente de outras maneiras. 

E foi tentando se expressar, que em determinado período Jimi Hendrix estava em 

um grupo musical e compôs suas primeiras canções, por meio de inspirações específicas 

de suas vivências: 

A primeira foi uma inspiração de uma jovem conhecida minha, aí o 

chorinho inspiração de uma aluna do professor Chico e a terceira 

surgiu da convivência desse grupo, utilizando alguns acordes com 

inversão, permitindo em alguns trechos, com letra, melodia, a música 

completa, mas não tenho tanta facilidade de compor. Sinto que não 

tenho essa versatilidade de compor, essa parceria que eu quero, 

procurando utilizar... fazer a interação um pouco da minha 

sensibilidade, fazendo interação em relação as... escalas. Aí a letra, 

agora tenho que andar com o celular no bolso que qualquer coisa 

grava a inspiração, se não perde, eu quero ver se eu pego até um 

aparelho ideal, porque as vezes você não precisa ainda procurar, [pois] 

já [estará] com o aparelho ideal. 

Jimi Hendrix menciona como criou suas canções, assim como afirma ter 

dificuldades para compor e que espera encontrar uma parceria que viabilize essa 

produção musical coletiva. É nítido no guitarrista a necessidade de tocar, compor e 

produzir com outros músicos, buscando uma prática que some às suas vivências 

musicais e que possa juntar as facilidades dos diferentes envolvidos no processo de 

construção musical. 

Jimi Hendrix também menciona uma possibilidade tecnológica para gravar suas 

inspirações, visando não as perder quando acontecerem, a qualquer momento do dia, 

inclusive fala em um recurso próprio para isso. Existem muitos recursos tecnológicos 

que, se estiverem ao alcance do guitarrista compositor, podem auxiliar no registro de 

ideias e pensamentos, que muitas vezes acontecem somente no momento do insight 
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musical. O guitarrista complementa ainda, explicitando que o uso dos recursos 

tecnológicos ampliou as possibilidades de produção musical: 

A sensibilidade humana sempre será humana, mas a tecnologia é fruto 

da sensibilidade humana. Digamos que o músico ou musicólogo 

ganhou muito, porque o que ele fez foi ampliar a capacidade dele, se 

antes ele tinha dois caminhos agora ele tem quatro, cinco, seis com a 

chegada das tecnologias. A sensibilidade de fazer arranjos bonitos, 

harmonias incríveis, é perfeito. 

Além de ter observado a ampliação de possibilidades de criação e produção 

musical, o guitarrista pauta um paralelo entre o homem e a máquina, mostrando suas 

interrelações que estão acontecendo na contemporaneidade. Ele mostra-se otimista ao 

verificar que a máquina está interligada ao homem, mas, como sendo parte dele, uma 

extensão do homem, desaguando em um homo sapiens melhorado, quiçá um Homo 

Deus (Cf. HARARI, 2016), aumentando suas possibilidades em diversas situações que 

podem facilitar o cotidiano das pessoas, inclusive no âmbito musical. 

Entretanto, Jimi Hendrix chama atenção para a discussão da substituição do 

homem pela máquina, afirmando que as características humanas emocionais fazem 

parte do grande diferencial entre o homem e a máquina. 

O ser humano é insubstituível nesse aspecto, a máquina não tem 

emoções, por não ter emoções, mesmo que sejam comandados esses 

programas por complexos programas, mas não tem emoção e a 

emoção é a fonte da inspiração, por onde brotam essas riquezas e 

permite o indivíduo vislumbrar outros recursos tecnológicos que no 

momento ainda não surgiram. 

Nesse sentido, Morin (2003, p. 120) ratifica o pensamento, apontando que “a 

natureza da noção do sujeito tem a ver com a natureza singular de sua computação, 

desconhecida por qualquer computador artificial que possamos fabricar. Essa 

computação do ser individual é a computação que cada um faz de si mesmo, por si 

mesmo e para si mesmo”. Jimi Hendrix afirma que, mesmo com máquinas sendo 

criadas para compor músicas de forma autônoma, não há emoções e, portanto, perde-se 

em inspiração e riqueza musical. Ele também coloca em pauta as crises filosóficas no 

âmbito da ciência, no sentido de enxergar o que ainda não existe, quebrando paradigmas 

e vislumbrando utopias que, fazem a sociedade avançar filosoficamente e 

cientificamente. 
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Portanto, cada guitarrista tem sua familiaridade com tecnologias específicas, que 

podem ser usadas como aspecto motivador na aprendizagem musical, articulando com 

outras práticas que também são importantes para a construção de conhecimento musical. 

A exemplo disso, foi em uma formação de banda na escola para tocar em eventos da 

instituição, que Ozielzinho conseguiu praticar mais em sua guitarra elétrica, inclusive 

pelos diversos eventos que motivavam os alunos a estudar mais o repertório e tocar nas 

apresentações. Depois, ele formou uma banda com alguns amigos e a partir daí 

direcionou seu aprendizado para o estudo aplicado em músicas específicas de seu 

interesse, evitando estudos presenciais formais e sistematizados: 

Na verdade eu nunca cheguei a estudar, o máximo que eu cheguei foi 

alí mesmo nas aulas que o professor tinha dado, aí eu fiz a banda com 

os meninos, Heresia, e foi mais pegando música de ouvido e nunca 

mais tinha estudado de verdade assim, visto coisa teórica essas coisas 

assim, só pegando música e basicamente isso, tanto que o que eu sei 

tocar é meu estilo mesmo. Eu não sei... se me botar em outra coisa eu 

não sei me virar muito bem não (OZIELZINHO). 

Mariano (2018, p. 371) ressalta a importância do estudo musical pautado no 

aprendizado do repertório, uma vez que “sabemos que é muito positivo este tipo de 

processo de aprendizagem, pois além de desenvolvermo-nos musicalmente, agregamos 

mais músicas que podem ser utilizadas em nossas carreiras musicais”. Deste modo, o 

estudo dos diversos aspectos inerentes à guitarra a partir do repertório de músicas pode 

ser uma alternativa para tornar a aprendizagem de guitarra elétrica mais prazerosa aos 

estudantes que têm dificuldades nos estudos mais tradicionais e sistematizados no 

instrumento musical. 

Ozielzinho esclarece ainda sobre a maneira de estudo mais tradicional, que 

acaba não sendo tão prazerosa, explanando que “o máximo era pegar exercício, alguma 

coisa e fazer, mas eu fazia tipo 30 minutos o negócio e nunca mais fazia na minha vida, 

porque eu não gosto de tá repetindo coisa, aí sei lá, ficava chato, aí eu parava e nunca 

mais repetia”. Essa postura mostra a falta de um direcionamento nos estudos para a 

verificação da forma mais atrativa e prazerosa de estudar música, haja vista as diversas 

formas que o guitarrista já mencionou não gostar de praticar. 

Talvez o contato com pessoas que têm ou tiveram a mesma dificuldade de se 

motivar como aprendizes tivesse dado uma perspectiva ou um ritmo de estudo ao 

guitarrista, a partir das interações e trocas de experiências uns com os outros. Um 

professor, que tivesse a oportunidade de ter um contato mais próximo ao aluno também 
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poderia verificar e organizar a melhor forma de estudo para ele, haja vista o professor já 

ter passado por muitos caminhos e isso poderia facilitar o andamento dos alunos nos 

estudos da guitarra elétrica. 

Descobrir sozinho a maneira de estudo é sempre muito complicado e pode ser 

muito demorado, como quando um cego demora para conhecer um novo ambiente, ele 

estabelece padrões, tamanhos e usa da imaginação para criar seus caminhos. “Existem 

alunos com maior facilidade para aprendizagem, como também alunos que apresentam 

dificuldades específicas, seja a utilização de uma ferramenta tecnológica ou no 

entendimento de uma abordagem desenvolvida em sala de aula” (CERNEV, 2016, p. 

19). No caso de Ozielzinho, sua desmotivação em estudar, repetir exercícios e 

disciplinar-se mostra a realidade não só dele, mas de muitos guitarristas que tentam 

aprender sozinhos, uma vez que há uma infinidade de maneiras de estudar e os 

aprendizes de instrumento estão ficando praticamente encurralados em um labirinto de 

possibilidades tecnológicas musicais. 

John Mayer explana sobre determinado período da sua iniciação musical em que 

seu gosto se restringia ao rock: “ao longo do tempo eu fui amadurecendo um pouco 

musicalmente, quando eu via esses caras [guitarristas famosos] tocando, eu realmente 

tinha muito aquele lance: ah, vou tocar! Só pensava no estilo de rock, acho que é uma 

tendência que o guitarrista tem”. O guitarrista relata também que somente depois com 

indicação de seu professor particular, foi em busca de conhecer e aprender sobre novos 

gêneros e possiblidades para tocar guitarra. 

Em contrapartida ao exposto, Joe Satriani consegue estabelecer bem sua forma 

de estudar, com boa organização e disciplina, bem como prazer em conhecer mais sobre 

a música e essa estruturação ritmada para estudo foi influenciada pelo modelo de estudo 

como pesquisador da área de Física, o guitarrista explica: 

Eu trago pra música a forma de como eu aprendi a estudar, porque na 

verdade como físico e cientista o que a gente faz é estudar, o que eu 

sei é estudar, o que eu aprendi na minha vida foi estudar, então a 

forma que eu aprendi a estudar eu trago pra música. Então assim, por 

exemplo, eu pego... sei lá, eu vou pra videoaula do Mozart Melo, por 

exemplo, ele passa aquelas atividades, então pronto, vou estudar 

aquilo e quero aprender em tanto tempo isso aqui pra conseguir 

chegar, mas pra chegar em uma outra determinada técnica tem que 

estudar o que? Escala, arpejo, então tenho que estudar isso aqui, então 

eu tento dar essa sequência de estudo mesmo (JOE SATRIANI). 
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Na fala, é possível identificar que as diferentes maneiras de aprender 

transcendem os muros que separam as diferentes áreas de conhecimento, corroborando 

com o pensamento complexo de Morin (1999), que prega uma transdisciplinaridade nas 

diversas áreas de conhecimento. Portanto, a transdisciplinaridade pode contribuir na 

forma de como se aprende e ensina, articulando os diferentes saberes e tirando as 

viseiras que impedem um olhar sistêmico na aprendizagem musical. 

A música é fruto de conhecimentos de áreas diferentes, da matemática, da 

linguagem, da sociologia, da filosofia, da física etc. Porém, esse complexo de saberes 

que é a música poderia estar sendo melhor trabalhado, inclusive nas próprias aulas de 

música,  que as vezes se propõem – a depender da proposta institucional e do professor 

– a situar-se somente no ensino tradicional, contemplando apenas o que já foi posto 

desde os primórdios nos conservatórios mais antigos. Assim sendo, existem muitas 

maneiras de direcionar os estudos para construir conhecimento musical, inclusive de 

maneira autônoma, seguindo formas específicas de organização das fontes de 

aprendizado que ao longo do tempo vão fazendo sentido para o aprendiz. 

Joan Jett menciona em certo momento da entrevista, que estava mais organizada 

e conseguindo estudar sozinha, apontando o principal motivo à capacidade de focar no 

que está buscando: “acho que tá ligado ao fato de você saber o que você quer e querer 

fazer aquilo não por obrigação ou por alguém tá mandando fazer, é só porque você quer, 

e aquilo faz bem”. A retirada da obrigação de estudo pode, em certa medida, ajudar na 

motivação para aprender, pensamento influenciado, talvez, pelas lembranças de estudos 

escolares que a guitarrista realizou em outrora, as quais o(s) professor(es) deliberava(m) 

os conteúdos que o aluno deveria estudar. 

Paarmann (2016, p. 117) esclarece que “o autoaprendiz desenvolve, ao longo de 

sua trajetória, uma forma de aprender personalizada. Seus gostos musicais, seu ambiente 

familiar, sua vida sociocultural e até mesmo religiosa vão participar da construção de 

conhecimento e saberes”. Neste caso, Joan Jett afirma ter escolhido estudar música e 

por isso se motiva na escolha de seus estudos, pois, desta maneira, consegue focar 

exatamente no que quer desenvolver e aprender no instrumento musical.  

Assim como mencionado pela guitarrista anterior, definir metas ou objetivos 

também é uma maneira que Joe Satriani coloca para alcançar, inclusive em outras 

situações como quando ele começou a estudar música com um professor particular e 

quando ele buscou um estudo específico para a prova do Curso Técnico em Violão, que 

é outro instrumento de interesse dele. Ele fala o seguinte: 



84 
 

Eu encontrei o professor particular, Alexandre, que eu tô com ele até 

hoje e eu sentei e disse pra ele: olha, o que eu quero é isso, não quero 

ser um profissional, não é minha intenção, mas que quero ter essas 

habilidades aqui, não tenho pressa também, no sentido que... se isso 

aqui demorar num sei quantos anos. Mas assim, do meu lado vai ter 

dedicação, tanto é que a questão de fazer a prova daqui do técnico é 

mais pelo desafio. Eu tenho condições de fazer essa prova? Beleza, 

então o que eu preciso pra fazer essa prova... então pra mim isso é 

legal, porque é a forma como eu aprendi, como físico, matemático eu 

tenho que ter essas metas, eu tenho que estudar pra obter esses 

objetivos aqui, então eu sigo esse caminho (JOE SATRIANI). 

O guitarrista explicita que não está preocupado com resultados rápidos, nem 

tampouco com grandes performances no momento, haja vista seu estabelecimento de 

metas e objetivos, que são a longo prazo e que exigem bastante concentração, 

organização, paciência e foco. Seu interesse por violão erudito se deu a partir do estudo 

de leitura de partituras de métodos desse instrumento e sua busca para entrar no Curso 

Técnico em Violão reafirma sua autonomia em estabelecer metas que, junto ao seu 

professor particular, organizaram um formato de estudo para esse objetivo. Ferreira 

(2010, p. 8) explana sobre o universo das aulas particulares: 

O ensino informal particular ainda se revela como uma das principais 

alternativas para o estudo de guitarra. Todavia, neste modo de ensino 

geralmente não há um cronograma rigoroso, tal como em escolas de 

ensino formal, nem um adequado planejamento de aulas por parte de 

alguns docentes. Embora apresente tais problemáticas, em aulas 

particulares o aluno pode encontrar aquilo que busca de forma flexível 

e direta, informando ao professor o que especificamente pretende 

alcançar com as aulas. 

No entanto, até para quem está acostumado a organizar seu tempo e seus 

afazeres relacionado aos estudos, pode ficar sobrecarregado de informações e 

possibilidades nesse sentido, haja vista os múltiplos direcionamentos que se pode ter na 

busca por conhecimento. Joe Satriani passou por isso e conta com bom humor o que 

aconteceu: 

Teve uma hora que eu cheguei em um momento assim e me perdi, 

porque eu fui acumulando tanto livro e tanto material, que eu mesmo 

notei e falei: cara, espera aí, tenho que dar um norte nisso aqui, aí eu 

cheguei para o Alexandre, das aulas particulares, ele riu. Eu disse: 

Alexandre, vamos seguir uma linha aqui que eu tô me enchendo de 

informação de todo canto e eu tô vendo que isso não tá sendo legal pra 

mim não. Aí foi quando a gente meio que... dividiu da maneira 

seguinte: livro que eu faço violão, que eu tô focando no erudito, 

vamos seguir o livro do Henrique Pinto; agora Guitarra, estamos 
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seguindo o Nelson Farias, só que ainda não tive tempo de fazer o 

curso [online] do Mozart Melo. 

Ele fala de algumas das possibilidades de estudo que estavam tendo naquele 

momento, mas que na verdade eram mais do que o que foi exposto, já que ele também 

estudava formalmente no Curso de Iniciação à Guitarra Elétrica na UFRN e ainda 

acessava e estudava de vez em quando em um outro curso online. Para um professor de 

universidade, que já vive ocupado com os afazeres da instituição, bem como vida 

pessoal, ele estava acumulando muito material para estudo e de muitas fontes diferentes. 

Essa quantidade de possibilidades, de fontes de aprendizado pode atrapalhar o 

avanço no instrumento, e, de forma mais abrangente, nos conhecimentos musicais, uma 

vez que sem um direcionamento mais específico o aprendiz pode ser mais um a ter 

dificuldade de selecionar informações a partir de seus objetivos. Joan Jett explana sobre 

este assunto, falando a dificuldade que é direcionar as escolhas à aprendizagem musical 

quando há muitas possibilidades de fontes, fazendo uma metáfora com uma situação 

cotidiana: 

Quando você tá no meio de um monte de gente e quer encontrar um 

conhecido, vai ser difícil tanto quanto estar em um lugar deserto muito 

enorme. Da mesma forma funciona com essas informações, porque 

você fica perdido, tem muita coisa, é como se fosse uma bússola com 

defeito, você não sabe para onde aponta, é muita coisa, acho que o 

mundo inteiro tá assim (JOAN JETT). 

Arone (2014) confirma essa perspectiva, afirmando que, na contemporaneidade, 

a difusão de informações que ficou acessível às pessoas - após a chamada explosão do 

conhecimento -, fez com que o conhecimento se apresentasse com maior complexidade, 

inclusive pelo excesso de informações, dificultando uma visão crítica sobre o que está 

sendo aprendido. Selecionar informações e fontes de aprendizagem têm sido um desafio 

para os aprendizes de instrumento musical, haja vista a facilidade de acesso às diversas 

fontes de informações, que fazem com que os anseios e perspectivas na música 

aumentem, dificultando o controle da estruturação de o que aprender. 

Muitas vezes os aprendizes se apoiam nos amigos e professores para ter um 

direcionamento específico no instrumento, pois normalmente eles já caminharam por 

diversos segmentos e podem ajudar nos processos de aprendizagem musical. John 

Mayer comenta que seu professor particular o direcionou para livros específicos e o 

ajudou no estudo da técnica da guitarra elétrica, passando diferentes exercícios para 
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desenvolvimento desse aspecto. Jimi Hendrix explana que experienciou situações 

diferentes quanto à ajuda de amigos e colegas na maneira de abordagem: 

Cheguei a ser ajudado, inclusive com algumas alfinetadas e é uma 

coisa bem-vinda as alfinetadas, devemos tirar proveito de toda e 

qualquer situação pertinente à música. Às vezes é uma brincadeira que 

a pessoa não se toca, as vezes diz com naturalidade, outros por ter 

uma proximidade de você falam como desafio pra você pensar que 

tem condição, mas esse outro foi uma brincadeira mesmo, alfinetada 

literalmente (JIMI HENDRIX). 

As alfinetadas mencionadas dizem respeito a supostas metas e apostas, que 

direcionam o guitarrista a alcançar determinados objetivos no instrumento musical. Isto 

pode acontecer em diversos âmbitos de aprendizagem na música, estimulados a alcançar 

o que o outro já alcançou, como um ranking em que a cada degrau subido representa um 

músico ultrapassado. É uma corrida musical sem fim e sem lógica artística alguma. 

Alcançar (aprender) determinados conhecimentos musicais em diversos aspectos não 

servem para passar em uma linha de chegada, como em uma corrida, mas para extrair as 

diversas sensações que as pessoas podem expressar musicalmente. 

O professor de música pode ser o diferencial neste sentido, direcionando seu 

aluno para caminhos específicos que ele mesmo já passou e, que, muito provavelmente 

deu certo, podendo desenvolver diversos aspectos relacionados à música, inclusive 

reflexivos aos deliberados caminhos. Com as múltiplas possibilidades para a 

aprendizagem musical, ficam à disposição diversas fontes com informações 

direcionadas a conhecimentos específicos, inclusive com a presença dos recursos 

tecnológicos a gama de possibilidades para aprender música aumentou 

consideravelmente. Vanzela, Oliveira e Carvalho (2016) complementam, dizendo que 

essa explosão de possibilidades tecnológicas é bastante atrativa para os jovens, porém se 

um professor sugerir um caminho, o aluno pode ter uma fluidez maior no aprendizado 

musical. 

Dessa forma, atualmente, os estudantes de música têm à disposição milhões de 

informações na internet, em sites de cifra, de videoaulas, de cursos online, de como 

encontrar um professor particular entre outros. Essa rede de fontes de aprendizado que a 

internet oferece pode ser bem utilizada a partir do momento que o aprendiz conhece as 

maneiras que mais facilitam em seu aprendizado, já que todos têm preferências e são 

mais aptos a entenderem de formas específicas. 
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No próximo capítulo será mais bem discutido sobre como os guitarristas desta 

pesquisa estão construindo suas redes de aprendizagem, suas maneiras e fontes de 

informações na construção de conhecimento musical na guitarra elétrica. Assim como, 

também será tratado sobre como os guitarristas do CIGE organizam suas fontes de 

aprendizado, estruturando sua configuração voltada à aprendizagem musical na guitarra 

elétrica, principalmente mediadas por tecnologias digitais. 
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6 WWW: (RE)CONSTRUINDO O ESPAÇO DE APRENDIZAGEM 

 

Neste capítulo, discutirei sobre quais fontes de aprendizado os guitarristas estão 

usando para aprender música, dando ênfase nos recursos tecnológicos presentes nesse 

processo, estruturando assim, uma rede de aprendizado para a construção de 

conhecimento musical. Seguinte a isso, irei tratar sobre como os guitarristas desta 

pesquisa configuram suas redes de aprendizagem musical a partir do contato com 

múltiplas fontes, sobretudo mediadas por tecnologias digitais. 

 

6.1 As fontes de aprendizagem musical dos guitarristas 

Os guitarristas entrevistados têm formas específicas que lhes atingem mais no 

sentido da aprendizagem musical, cada um traz suas experiências que somadas aos 

novos conhecimentos construídos a partir das diferentes formas de aprendizagem, 

podem construir novos saberes. Na busca por conhecimento, os guitarristas expõem de 

que forma eles aprendem, como estão fazendo ao aparecer uma necessidade no âmbito 

musical, usando o repertório como referencial de partida. 

Hoje em dia eu pego mais de ouvido, eu tento pegar mais de ouvido, 

se eu não conseguir pegar de ouvido de jeito nenhum, procuro 

algum... a música normal, depois algum [vídeo] ao vivo da música pra 

ouvir melhor e se tiver dúvida em alguma parte vou para um vídeo 

cover de guitarra, que já mostra o cara tocando e tudo, que muitos são 

errados, mas se eu achar que o cara tá fazendo direitinho eu presto 

atenção. E se não sair no vídeo cover eu tento procurar a cifra ou 

tablatura (OZIELZINHO). 

A prioridade em tentar aprender a música somente de forma auditiva ou intuitiva 

é perceptível na fala de Ozielzinho, que, atualmente com toda imensidão de canções 

disponíveis na internet, fica mais fácil ouvir determinadas músicas. Gomes (2014, p. 80) 

aponta uma reflexão importante no sentido da audição musical: 

Hoje, com a popularização do formato MP3, esse fenômeno tem sido 

ampliado exponencialmente, a ponto de qualquer gênero musical 

[desde que tenham acesso à internet] poder chegar aos ouvidos de 

qualquer camada social de qualquer lugar do mundo. Músicas de todas 

as sociedades e de todos os períodos históricos estão disponíveis ao 

toque de uma tecla, e com isso a experiência da audição musical tem 

sido radicalmente alterada. 
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Essa alteração pode estar relacionada factualmente com o desinteresse de muitas 

pessoas estarem tentando aprender uma música somente de forma auditiva, haja vista a 

enorme quantidade de possibilidades existentes para aprender a partir da presença 

cibernética no cotidiano, que podem inclusive dar resultados mais rápidos ao aprendiz. 

Mesmo com esse foco, o guitarrista menciona ainda a possibilidade de aprender a 

música por meio de vídeo cover, vendo um outro guitarrista tocar, bem como por meio 

de sites de cifras e tablaturas, pegando o que está escrito e trazendo para a guitarra. Esta 

também foi uma alternativa citada por John Mayer e Jimi Hendrix para o aprendizado 

de forma auditiva, considerando as múltiplas formas de aprender atualmente. 

Sobre o interesse em aprender músicas somente de forma auditiva, Ozielzinho 

comenta que veio a partir de quando ele começou a saber sobre certa capacidade que 

algumas pessoas poderiam ter em aprender uma música somente ouvindo ou reconhecer 

qual nota está sendo tocada quando algum barulho acontece. Ele fala que tenta ouvir 

mais e estimular esse sentido para aprender suas músicas, inclusive houve momentos no 

Curso de Extensão, que ele preferiu “pegar de ouvido” ao invés de tentar uma outra 

forma de aprender. 

Eu acho que eu queria identificar as coisas, porque tem aquele negócio 

de ouvido absoluto, ouvido relativo, eu queria entender o quê que 

eram essas coisas aí comecei a procurar ouvir mais e tentar prestar 

mais atenção no som. Mas assim eu nunca consegui [risos], tanto que 

pra ouvir a música, [...] acho o primeiro acorde sai a música todinha, 

basicamente, porque as músicas são tudo igual (OZIELZINHO). 

Desde o início do CIGE que Ozielzinho demonstrou ter um gosto musical bem 

específico, que se direcionava para o Rock e mais exclusivamente para o Hard Core, 

que é um estilo de música que não tem muitas dificuldades na harmonia, mas possui um 

andamento acelerado e levadas específicas. Essas características facilitam para aprender 

a música somente ouvindo e aos poucos o guitarrista vai conhecendo os caminhos 

harmônicos existentes na música, tornando esta, uma prática bastante importante na 

formação musical de qualquer instrumentista. Pinheiro (2017) menciona que a prática 

de “pegar músicas de ouvido” desenvolve a percepção musical, sendo esta, uma 

habilidade importante no ramo da música. 

Joe Satriani também demonstrou interesse em aprender somente ouvindo no 

CIGE, inclusive para o recital ele aprendeu toda a melodia da música Wish you were 

here do Pink Floyd somente ouvindo e tentando identificar as notas no braço do 

instrumento. Porém, em sua prática diária como estudante de guitarra ele menciona 
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outras formas pelas quais usa para aprender o instrumento, inclusive maneiras não 

presenciais, como por exemplo, em cursos online, que têm sido a solução de muitos 

instrumentistas que buscam um aprendizado mais flexível e direcionado às suas 

necessidades. 

Os cursos online têm sido um alvo de buscas de Joe Satriani, haja vista ele ter 

adquirido não só um, mas outros dois cursos nesta modalidade sem ter terminado algum 

deles, o que demonstra um interesse por múltiplas fontes de aprendizado. Ao mesmo 

tempo essa experiência tornou-se um norte na sua formação musical, uma vez que ele 

pôde descobrir melhor suas preferências na prática musical. Sobre essa situação, o 

guitarrista inicia comentando sobre o curso online de guitarra e violão de Leandro 

Cazan, dizendo que: 

até hoje eu tenho assinatura porque eu acho uma coisa bem bacana, é 

bem barato, eu mantenho porque de vez em quando eu reviso, tem 

uma seção lá, vamos aqui só guitarra blues, então são vários cursos, 

musicalização e a forma que ele estruturou lá no site dele, eu achei 

bem didático. Tentei outros cursos online também, como por exemplo 

o do Kiko Loureiro, acabei fazendo também, do Kiko eu não gostei 

muito, aí é que tá, o do Kiko eu achei muito prático e pouca teoria, 

então eu já não achei tão legal e é muito assim... visando aquela coisa 

da velocidade e tal e eu acabei descobrindo que meu estilo não é bem 

esse, não é fritar, eu gosto de coisa mais melódica, mais MPB, vai 

descobrindo. Então não foi só a escola física, eu também procurei 

essas alternativas online (JOE SATRIANI). 

O primeiro curso citado é bastante organizado e parece uma biblioteca online de 

conteúdos e conhecimentos musicais, em que o aprendiz escolhe o que quer aprender e 

encontra um leque de possibilidades naquele segmento, inclusive fora do âmbito da 

guitarra e violão. Neste sentido, o curso online se for elaborado com diversas 

perspectivas pode “interligar as partes, diminuindo a distância entre elas, o que 

possibilita um pensamento em conjunto (sistema), sem perder de vista todos os seus 

componentes” (COSTA, 2016, p. 116). Assim sendo, os diferentes direcionamentos 

musicais podem se complementar, pois são interligados por uma rede de saberes e de 

possibilidades inerentes à aprendizagem musical, inclusive entre aulas presenciais e não 

presenciais, criando assim, novos espaços para construir conhecimento musical de 

maneira diversa. 

Os outros cursos que o guitarrista mencionou são de guitarristas famosos na 

venda de pacotes de aulas gravadas, vendendo aulas nesta modalidade desde quando 

existiam as fitas cassetes, inclusive é perceptível que cada um coloca sua influência nos 
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tipos de aulas que vendem. Como foi falado por Joe Satriani, o curso de Kiko Lourero é 

muito voltado para a técnica do guitarrista, obviamente influenciado por sua experiência 

em bandas de Heavy Metal. Já o curso online de Mozart Melo22 dá mais ênfase na 

harmonia, pois “ele estimula muito a parte teórica, ele criou um grupo no whatsapp, tá 

sempre dando feedback pra a gente” (JOE SATRIANI). Sobre a falta de uma interação 

mais específica com um professor, Joe Satriani explana que: 

Não dá pra ser só máquina, como eu falei, minha experiência mesmo, 

eu enquanto aluno ter à minha disposição somente o mundo virtual, 

por assim dizer, poderia até seguir, digamos um curso desses online, 

mas é muito diferente você está com um cara [professor], como você 

já chegou pra mim e disse: Joe Satriani, ajeite aí, bote o dedo aqui 

atrás [indicando uma maneira de colocar o polegar na parte de trás do 

braço do instrumento], então assim, não tem como uma coisa estar 

associada a outra, porque eu acho que o contato do professor, que é 

quem está alí, é imprescindível, eu acho que não vai, não dá. 

Realmente você está com uma videoaula, você aprende uma técnica, 

mas aquele detalhezinho, levante a mão, o cara pode dizer, mas o cara 

que está alí olhando tem uma condição de corrigir. Eu acho que é 

complementar, agora em termos de percentagem eu não sabia dizer 

qual é, o que é mais importante, eu acho que os dois são 

imprescindíveis, já que a gente tem essa tecnologia à nossa disposição, 

a gente tem que usar mesmo. 

Gohn (2013, p. 31) esclarece sobre a questão da proximidade do professor para 

com o aluno, bem como o direcionamento musical que pode acontecer: “para que o 

professor de música seja um verdadeiro orientador de seus alunos, quando o assunto é o 

ensino de instrumentos musicais, a atenção individual é muito importante. Não basta 

postar informação e esperar que isso seja suficiente”. Este é o diferencial entre o homem 

e a máquina: o homem consegue considerar e trabalhar com o imprevisto (o acaso), 

tomando suas decisões fundamentadas nas diversas possibilidades, inclusive utópicas; já 

a máquina trabalha apenas com o programado, entretanto ela pode se tornar mais 

eficiente que o homem na memorização e seleção de informações, como discutido no 

capítulo 3. 

Portanto, o diferencial da aula presencial em comparação com cursos de 

videoaulas gravadas (sem feedbacks), é justamente a possibilidade de uma orientação ou 

um feedback mais preciso e específico. Contudo, caso o curso seja online de maneira 

síncrona ou com encontros marcados, o professor do curso pode verificar situações tão 

bem quanto de forma presencial, facilitando o aprendizado musical do aluno na guitarra 

 
22 Esse guitarrista foi um dos primeiros a sistematizar o ensino de guitarra à distância, por fita cassete. 
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elétrica, quebrando barreiras geográficas e permitindo que o ensino e aprendizagem 

aconteça à distância. 

Cada vez mais, é possível encontrar cursos online de diversos âmbitos sendo 

oferecidos na internet, essa expansão pode estar ocorrendo por causa da demanda de 

usuários que tenta aprender sem um professor presencialmente. Na esfera musical, a 

possibilidade de aprender em casa, por exemplo, a tocar um instrumento musical faz 

com que as pessoas pensem duas vezes antes de procurar uma escola de música 

tradicional (presencial), inclusive no comparativo de custo/benefício os cursos online 

são mais baratos do que os presenciais. Como os donos dos cursos online não precisam 

gastar tanto com funcionários hora a hora ou estrutura física, eles acabam conseguindo 

ofertar o curso online para mais pessoas e por um preço mais baixo do que o presencial. 

No momento atual, essa modalidade de ensino está conseguindo ser bastante 

atrativa, pois o formato que os cursos online vêm adotando possui mais dinâmica, com 

links, videoaulas, tutoriais, áudios, PDFs, imagens entre outras mídias. Já os cursos 

presenciais estão a depender do professor ou da estrutura curricular do curso, que alguns 

ainda têm um ensino tradicional influenciado pelos conservatórios, mas outros já estão 

se adequando à nova demanda de sala de aula. Há ainda os cursos mistos 

(semipresenciais), que têm uma perspectiva à distância e ao mesmo tempo com 

encontros presenciais programados, permitindo acesso aos benefícios de cada formato 

de aula, tais como: flexibilidade de horários, disponibilização de diversos materiais em 

vários formatos, orientação e feedback mais preciso de um professor. 

Beltrame (2016, p. 43) aponta em sua pesquisa de doutorado que, há necessidade 

de uma educação descentralizada na escola, “passando de um ensino instrucional e 

centrado no professor, para um modelo mais participativo, com os alunos envolvidos e 

responsáveis pelas decisões e aprendizado de todos os membros do grupo”. Nesse 

sentido, muitos aprendizes de guitarra estão procurando um ensino mais 

descentralizado, inclusive pelo modelo conservatorial de escolas especializadas ser 

bastante arcaico e não oferecer uma multiplicidade de fontes de aprendizado, em que o 

professor deixa de ser o centro do saber e torna-se um articulador, um orientador, um 

provocador em sala de aula. Cernev (2019, p. 34-35) complementa esta perspectiva, 

dizendo que: 

Apesar de usarmos cotidianamente as tecnologias digitais, muitas 

instituições de ensino permanecem em grande parte baseadas no 

clássico modelo de produção do conhecimento: linear e tradicional. 
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Urge, assim, a necessidade de criar novas possibilidades de 

articulação do ser, do saber e do fazer docente. Abre-se o foco para 

que a aprendizagem seja realizada de forma colaborativa, numa 

perspectiva calcada no respeito e na valorização dos nossos alunos. 

Os guitarristas investigados nesta pesquisa afirmam usar várias fontes para 

aprender, cada um à sua maneira, que ao longo da vida foram descobrindo como 

aprender de forma mais fácil e prazerosa. Isso inclui formas mais tradicionais, bem 

como mais modernas de aprendizagem, ou melhor, a junção das múltiplas maneiras de 

aprender música, contemplando um leque de possibilidades e ações em busca do 

conhecimento. Ozielzinho explana sobre as possibilidades tecnológicas de seu cotidiano 

musical: 

Pra pegar música o que eu usei foi o Guitar pro. Eu gravo as coisas da 

minha banda em casa, eu uso o Reaper, uso plugins pra gravar as 

coisas, mas eu também usei o Band in a Box, que o senhor indicou, 

acho que é isso. Depois do curso... acho que o Band in a box é bem 

útil, e o Guitar pro também, mas as vezes o cara acha muita coisa 

errada, eu gosto de passar pro Guitar pro e ficar comigo, eu não gosto 

de botar no site, eu também não gosto de baixar os [arquivos GP5] do 

site, porque eu já baixei coisas erradas, bem erradas mesmo [risos]. 

Em seu comentário, o guitarrista esclarece exatamente o que ele tem usado de 

softwares para aprender música, para fazer gravações sonoras e para acompanhamento 

musical, o que na prática já exige um conhecimento bem vasto em perspectivas 

diferentes, pois quem sabe utilizar o Guitar pro não necessariamente vai saber usar o 

Band in a box ou o Reaper, pois são programas com interfaces e funções diferentes. 

Assim sendo, não dá para aprender a usar todos os aplicativos disponíveis sobre música, 

porque é como nadar contra a maré em um mar infinito de possibilidades tecnológicas, 

que inclusive a cada dia fica mais inundado de novos programas. 

As possibilidades de uso das diversas funções existentes de cada software 

impossibilitam de o guitarrista aprender tudo nesse sentido, por isso o aprendiz acaba se 

focando em programas específicos para as suas necessidades e interesses cotidianos. Joe 

Satriani menciona que, as vezes, estuda música em momentos inusitados, por exemplo, 

buscando um treino específico com o aplicativo Ear Master Pro: “eu uso também pra a 

questão de treinar o ouvido, eu tenho no celular, quando eu não tô no instrumento, 

quando estou numa fila, eu boto o fone de ouvido e fico treinando”. 

Se o professor de música direcionar o aluno para esse tipo de estudo (em lugares 

diferentes da sala de aula), aproveitando melhor o tempo e tentando um resultado 
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musical diferenciado, posso chamar esse fenômeno de aula-móvel, que nos dias atuais 

se torna cada vez mais necessário, levando em conta a velocidade que as pessoas estão 

buscando para alcançar seus objetivos, bem como as necessidades de aproveitar melhor 

o tempo ocioso. 

Dessa forma, uma aula-móvel (mobile-learning ou m-learning23) pode acontecer 

de diversas formas, como por exemplo, no ouvir de um áudio em MP3, na escuta ou 

leitura de um texto sobre determinado assunto, na utilização de softwares específicos 

para treinar a percepção musical, bem como outros aspectos musicais que possam ser 

trabalhados. Joan Jett coloca que usa os aplicativos que permitem aprender música em 

qualquer lugar: “os que eu mais uso são os do Cifraclub, consegue salvar a cifra lá, se 

você está em qualquer lugar você só abre e tenta pegar o dedilhado, tenta tocar aquela 

música”. Santaella (2014, p. 21) parte do sentido da ubiquidade para a aprendizagem em 

uma perspectiva mais abrangente para os dias atuais: 

A aprendizagem ubíqua, por sua vez, pode se dar em quaisquer 

circunstâncias, a qualquer momento, em qualquer lugar. Ela se dá 

sempre no aqui e agora, sendo, por natureza, dispersa, casuística, o 

que pode levar muitos a negar que haja aí processos de aprendizagem. 

Afirmo que há. Embora seja um processo bem distinto daquilo que 

costuma ser chamado de aprendizagem como fecundação do 

conhecimento como guia para a ação deliberada, coerente e eficaz no 

mundo da vida social, a aprendizagem ubíqua é prenhe de lampejos de 

aprendizagem, funcionando também como estopim da aprendizagem 

quando uma informação fisga o interesse do usuário, levando-o a 

caminhar dentro dela até seus meandros mais recônditos e 

especializados. 

A autora esclarece bem como acontece a aprendizagem ubíqua e fato é, que a 

sociedade está caminhando neste sentido, cada vez mais aproveitando seu tempo, seu 

espaço e suas possibilidades para aprender algo. Reflito e afirmo que quando a 

aprendizagem ubíqua estiver homogênea em nosso cotidiano, as discussões sobre ensino 

e aprendizagem formal, não formal e informal não serão mais tão importantes, porque o 

entendimento de aprendizagem estará em outro patamar, sem distinções, locais 

específicos e intencionalidades. Porém, é importante mencionar que: 

as tecnologias da inteligência não nos levarão ao fim da escola rumo à 

plena autonomia e controle do educando na sua autoformação. Em 

relação ao mundo infantil, de saída, a consideração positiva dessa 

 
23 “A m-learning, aprendizagem móvel, por sua vez, refere-se ao uso de dispositivos portáteis e, 

portanto, ubíquos que dependem de redes sem fio e telefonia móvel para apoiar, facilitar e enriquecer o 

ensino-aprendizagem” (SANTAELLA, 2014, p. 21). 
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hipótese soaria absurda além de ridícula. Crianças não se ensinam a si 

mesmas (SANTAELLA, 2014, p. 21). 

Para os adultos, essa perspectiva deve ser refletida de maneira cuidadosa. 

Santaella (2014) expõe alguns pontos para iniciar o pensamento: 1-as pessoas não 

podem jogar fora o que foi construído até agora na educação; 2-a utilização do 

ciberespaço não dispensa os processos de ensino e aprendizagem; e 3-a escola precisa 

desenvolver estratégias para uso do campo virtual, pois ele é constantemente mutável. 

O campo virtual está sendo bastante utilizado para aprender, inclusive por meio 

de programas de ensino musical em formato de games, pois, as pessoas estão 

procurando práticas musicais mais prazerosas com o uso de tecnologias digitais e os 

jogos eletrônicos têm feito sucesso nesse sentido. Joe Satriani mencionou que já usou 

um software que funciona como um jogo: o Youmusician, mas não teve muito tempo 

para se dedicar a ele, então permaneceu por pouco tempo com o game. 

Grande parte da população ainda enxerga os videogames “como um brinquedo 

para se divertir, muitas vezes não é visto como algo que pode auxiliar na aprendizagem. 

Divertir está relacionado ao lazer e aprender através desse conceito ainda é algo novo 

para os educadores de um modo geral” (MOTA, 2016, p. 118). Normalmente se 

identificam mais com esse tipo de software aqueles que gostam de jogar videogames no 

seu formato tradicional ou ainda aqueles em que o próprio jogo consegue atingir melhor 

pelo formato/plataforma/interface/jogabilidade/capacidade de gerar sensações. Ribeiro e 

Silva (2016, p. 173) complementam esta perspectiva, afirmando que: 

No mercado atual de games há vários jogos com o intuito de ensinar 

algum instrumento musical e utilizam como controle o instrumento 

real. A maioria desses jogos também são desenvolvidos para tablets e 

smartphones. Esses aparelhos, que são bastante utilizados pelas 

pessoas, podem ser um recurso para o ensino de instrumentos 

musicais, e esses aplicativos podem ser objetos de pesquisas futuras. 

Dessa maneira, o avanço tecnológico nos oferece inúmeras possibilidades de 

aprender música, de diversas maneiras e por vários formatos, estruturando assim, uma 

rede de aprendizagem, que está “sob o controle” do usuário, juntamente com interações 

de outrem. Essa rede pode ser considerada uma biblioteca multifuncional e 

multifacetada, visto que, a qualquer momento o guitarrista pode escolher seu 

direcionamento para alcançar determinado objetivo e depois pode mudar a maneira que 

está aprendendo, mas mantendo ainda o objetivo. 
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Abaixo irei expor (na Figura 3) as possibilidades de aprendizagem expostas 

pelos guitarristas entrevistados, focalizando no âmbito das tecnologias digitais para a 

aprendizagem musical, com softwares, sites, arquivos baixados e cursos online. Para 

este último decidi colocá-lo em uma categoria à parte dos sites, visto que ele tem uma 

proposta específica no instrumento com início, meio e fim de forma gradual, 

diferentemente dos demais sites, que oferecem milhares de conteúdos de forma solta 

(livre). 

Também separei os arquivos baixados, considerando a opção de poder usá-los 

sem conexão com internet e sem precisar de estar em sites, cursos online ou softwares 

específicos para treino musical, normalmente utiliza-se um programa apenas para abrir 

o arquivo e reproduzi-lo se for o caso. Os softwares também ficaram em uma categoria 

diferente, uma vez que eles foram criados para determinada função musical pré-

estabelecida. 

 

  Figura 3 – Fontes de aprendizagem musical no âmbito tecnológico expostas pelos 

  Guitarristas da pesquisa. 

 

  Fonte: produzido pelo autor. 

 

A ilustração aponta para uma diversidade de uso de tecnologias digitais para 

aprender música, de maneiras específicas a partir de quatro categorias: Sites, Softwares, 



97 
 

Cursos online e Arquivos baixados. Em cada categoria dessas há uma gama de 

possibilidades para usar como fonte de aprendizado, inclusive que não estão expostas na 

figura, pois ela mostrar somente as fontes citadas pelos guitarristas entrevistados. 

Os sites que foram citados24 são os de cifra e tablatura, de videoaulas e de vídeos 

cover, mas também acrescento aqui um tipo de site que foi comentado em uma das 

aulas: os fóruns de debates. Esta subcategoria ajudou um aluno a entender mais sobre os 

tipos de guitarra, características, marcas e preços, o que para aquele determinado 

momento foi essencial no processo de escolha de qual guitarra comprar. 

 Interações como a descrita anteriormente acontecem também no site Youtube, 

que além de assistir e postar vídeos, possibilita ainda, interagir nos comentários dos 

vídeos, tornando-o também um fórum de discussão para os diversos tipos de assuntos. 

Sobre este site, Souza (2014, p. 17) comenta que: 

Falar sobre música é também uma maneira de aprender música, de 

apreciar, de conhecer vocabulário musical. Isso sem falar na 

potencialidade publicitária democrática do Youtube, que pode 

proporcionar uma maior visibilidade aos músicos profissionais e às 

suas produções. 

Neste sentido, o professor de música tem que estar atento às mudanças que estão 

acontecendo ao seu redor, inclusive na maneira de aprender música atualmente, 

considerando as diversas possibilidades disponíveis para acessar informações com as 

tecnologias digitais. Portanto, conversar com os alunos, saber de que forma eles estão 

aprendendo e pensar em como incorporar essas premissas na aula de música, pode 

auxiliar o docente no ensino de música atual. Becker (2017, p. 24) ratifica essa 

perspectiva, afirmando que: 

Entender a maneira como os jovens interagem com a cultura 

audiovisual, estabelecendo formas singulares de interação com o 

ininterrupto fluxo de imagens na multiplicidade de telas, é uma forma 

de elaborar ferramentas para se aproximar dos universos da infância e 

da juventude em processos de aprendizagem. 

O Youtube contém milhões de canais, que abordam vários tipos de assuntos e 

dentre eles o ensino de instrumento musical, tendo inclusive, videoaulas de música 

voltadas à guitarra elétrica. Jimi Hendrix e John Mayer falam que quando vão aprender 

alguma música, recorrem primeiramente ao site Youtube, buscando vídeos de músicas, 

 
24 É importante mencionar que também existem diversos tipos de sites que não foram expostos aqui, 

como por exemplo, sites de jogos musicais, sites de karaokê, sites de publicações científicas etc. 



98 
 

guitarristas tocando e videoaulas de música. Sobre a última opção citada, é perceptível 

que os guitarristas que procuram o Youtube ou algum outro site de videoaulas para 

aprender estão colocando seus sentidos visual e auditivo como prioridade na 

aprendizagem. Estes sites disponibilizam vídeos mostrando de perto como executar 

determinados trechos, inclusive com dinâmicas de indicações na tela de o que fazer. 

Esta fusão entre música e imagem facilitou o aprendizado musical 

pelo fato de que possibilitou a observação e a escuta simultânea de 

vários aspectos como a aplicação da técnica, a performance, a 

configuração de palco e os equipamentos utilizados pelos músicos. 

Com a ferramenta youtube pode-se avançar, retroceder, diminuir a 

velocidade do som e da imagem ou simplesmente, congelar, enfim, o 

Youtube reduz tempo de manuseio da informação para se ter mais 

tempo na assimilação (SOUZA, 2014, p. 8). 

O direcionamento visual somado ao auditivo na aprendizagem, pode ser 

chamado de aprendizagem por imitação, que desde os primórdios acontece em diversos 

contextos musicais em que, por exemplo, o mestre ensina a seus aprendizes apenas 

tocando e eles por imitação tentam executar. Módolo (2015) menciona que os 

professores de guitarra participantes de sua pesquisa incentivam seus alunos a buscarem 

referências em gravações, visando obter elementos que favoreçam a aprendizagem por 

imitação. 

Neste sentido, é importante ressaltar que, com a aprendizagem por imitação 

mediada por tecnologias digitais aparecem dinâmicas e links na tela, mostrando, por 

exemplo, onde e como se deve tocar, portanto, ocorre muito mais que uma imitação, 

acontece uma aprendizagem sistêmica. 

Visualidade é, obviamente, crucial, convencendo usuários a analisar 

perspicazmente campos visuais, perceber e interagir com ícones e 

gráficos, e utilizar dispositivos técnicos como um mouse para acessar 

o material e espaço desejado. Mas tato também é importante, uma vez 

que os indivíduos devem aprender habilidades de navegação, de como 

proceder a partir de um campo e de uma tela para outra, como 

negociar hipertextos e links, e como passar de um programa para outro 

quando operamos, como a maioria de nós hoje fazemos, em ambientes 

computacionais baseados em janelas (KELLNER; KAHN, 2015, p. 

72). 

A visualidade quando somada à escuta pode contribuir intensamente no processo 

de aprendizagem musical, principalmente porque são dois sentidos utilizados pelas 

pessoas praticamente a todo momento, com exceção de quando estão dormindo. Então, 

esse frequente uso torna as pessoas cada vez mais dependentes do que estão vendo e 
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ouvindo, todavia por outro lado pode torná-las exímias observadoras e ouvintes. Esses 

são aspectos que dependem de diversos fatores, mas que cada pessoa consegue 

desenvolver seus sentidos de uma maneira e chegam a determinada capacidade, 

inclusive com as dinâmicas que estão sendo estimuladas nas telas dos computadores. 

As videoaulas atuais estão estimulando, cada vez mais, dinâmicas na tela, com 

tablaturas, cifras e indicativos para a execução na guitarra elétrica. Vanzela, Oliveira e 

Carvalho (2018, p. 8) apontam que “existe uma estreita correlação entre a tablatura e a 

escala no braço da guitarra elétrica e do violão, permitindo uma leitura direta da nota a 

ser executada e sua altura”, facilitando assim, a aprendizagem musical dos guitarristas. 

Os autores colocam ainda que “a tablatura permite a identificação rápida e precisa da 

altura do som e posição da nota no braço da guitarra” (VANZELA; OLIVEIRA; 

CARVALHO, 2018, p. 8). 

Se deslocando um pouco das tablaturas, mas ainda tratando da parte visual e 

auditiva na aprendizagem musical, os programas de escrita musical permitem uma série 

de treinos específicos que podem auxiliar o guitarrista em seu aprendizado. John Mayer, 

Ozielzinho e Joe Satriani afirmam que usam o Guitar Pro quando estão em busca de 

aprender uma música ou parte dela, que pode ser visto no comentário: 

tento ver por partitura, vou lá no guitar pro, compro a partitura dela, 

que vem né? a partitura e a tablatura, facilita. E aí nesse meio tempo 

acabei conhecendo um songbook de alguns artistas como Djavan, que 

eu gosto, assim, baixo o livro PDF dele e fico tentando, 

acompanhando, que era uma coisa que eu achava que não ia conseguir 

fazer acompanhando a gravação (JOE SATRIANI). 

O guitarrista busca aprender as notas da melodia, bem como a cifra para tocar os 

acordes pelo programa Guitar Pro (conforme figura 4), usa-o como um direcionamento 

tecnológico na busca da aprendizagem do repertório. Esse programa permite uma 

captação visual não somente com a partitura, mas também com a tablatura que aparece 

ao mesmo tempo, bem como o braço do instrumento sendo tocado em tempo real, o que 

pode facilitar bastante o entendimento de determinados trechos em certas músicas. 

A aplicação dos recursos deste programa para o aprendizado de 

guitarra, além de facilitador é estimulante para o estudante. Seu uso 

contrabalança uma das frequentes reclamações dos estudantes: a 

dificuldade de lembrar as orientações recebidas em aula quando vão 

praticar seus exercícios estudando individualmente. Com o uso deste e 

de outros programas, o estudante pode recordar e aplicar as 

orientações recebidas do professor, pois o programa permite que 

sejam gravados os exercícios propostos e o próprio professor pode 



100 
 

enviá-los aos estudantes de forma digital ou impressa (VANZELA, 

2016, p. 56). 

 

  Figura 4 – Interface do Software Guitar Pro 5. 

 

  Fonte: arquivos do autor. 

 

Na figura é perceptível que o programa tenta dar várias possibilidades para o 

guitarrista aprender a música: pela partitura, tablatura e pela execução no braço do 

instrumento simultaneamente e com os indicativos necessários para tocar, como os 

bends25, mudança de determinados efeitos na pedaleira ou de partes diferentes na 

música. Vanzela, Oliveira e Carvalho (2018, p. 9) afirmam que “a utilização conjunta da 

partitura e tablatura pode facilitar a reprodução fidedigna da música criada, além de 

gerar maior facilidade no aprendizado”. O Guitar Pro oferece ainda a possibilidade de 

execução no teclado, haja vista usarem este software não somente guitarristas, mas 

vários outros músicos de classes diferentes de instrumentos. 

No Curso de Iniciação à Guitarra Elétrica, o Guitar Pro foi utilizado para 

elaboração do material em grande parte das aulas, na escrita de escalas, de leituras 

melódicas, de solfejos, de melodias de algumas músicas para o recital, bem como os 

arranjos que foram necessários fazer. Não somente esse aplicativo foi usado nas aulas, 

houve também o uso do Band In a Box, que é um programa de acompanhamento 

musical (apresentado no capítulo 3 desta dissertação). 

 
25 Bend: é a ação de esticar a corda da guitarra, no sentido vertical (tanto para cima quanto para baixo), 

visando alcançar uma determinada nota à frente. 
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Com a tecnologia necessária, os softwares possibilitam o estudo da música em 

casa ou em outros lugares, principalmente pela facilidade de manuseá-los, considerando 

os milhares de aplicativos existentes no âmbito musical, que cada vez mais vão se 

modernizando e ficando mais intuitivos às pessoas. Os tipos (subcategorias) de 

softwares citados pelos guitarristas são apenas algumas possibilidades e em cada 

subcategoria há vários softwares existentes, que podem fomentar diversas necessidades 

diferentes na música. 

Os softwares podem ser ainda um complemento à aprendizagem de sala de aula, 

caso o professor pense nas múltiplas possibilidades que a incorporação desses recursos 

pode suscitar para a aprendizagem musical dos alunos. Nem sempre os professores 

saberão mais sobre esses programas do que os alunos, é comum, atualmente, os alunos 

estarem mais imersos no âmbito tecnológico, porque usam desde muito novos, 

reconhecendo determinadas interfaces, dinâmicas, caminhos e possiblidades de acesso, 

o que facilita muito na aprendizagem de outros softwares. Quanto mais se usa os 

softwares e quanto mais se convive com eles, mais se aprende e descobre maneiras 

diferentes para aprender os próximos programas, os processos cognitivos começam a 

fazer suas ligações e a fazer mais sentido, facilitando assim, a aprendizagem musical 

por meio de aplicativos. 

Em outra perspectiva exposta na Figura 3, existem os arquivos baixados, que 

estão sendo bastante utilizados pelos guitarristas para aprender, sendo eles, arquivos 

específicos de ouvir, de ver e ouvir ou ler. Esta categoria possibilita uma aprendizagem 

móvel, pois é fácil encontrar pessoas lendo no celular, tablet ou computador, ouvindo 

música enquanto vai para o trabalho ou ainda assistindo vídeos antes da aula começar. 

É importante mencionar que as pessoas utilizam dessas tecnologias digitais em 

seu cotidiano para sanar suas necessidades, sejam elas simplesmente assistir episódios 

baixados de séries ou até mesmo ler um PDF26 de um livro científico. Mas também não 

estou distanciando as séries cinematográficas do aprendizado dos diversos assuntos que 

são abordados nela, até porque para inspirar minha escrita nesta dissertação fiz questão 

de assistir todos os episódios das séries Dark Net (Rede sombria), Black Mirror e 

Altered Carbon que tratam da globalização e avanço tecnológico, respectivamente no 

presente e em um futuro não tão distante. Mota (2016, p. 104) complementa essa 

perspectiva, dizendo que “o ensino/aprendizagem musical envolve som, imagem e 

 
26 Portable Document Format (formato portátil de documento). 
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movimento, e estes estão muito presentes nas mídias, como televisão, celular, 

videogame, dentre outros”. 

Portanto, os arquivos baixados permitem que guitarristas aprendam em qualquer 

lugar e de maneira significativa com áudios em Mp3, textos, partituras e tablaturas em 

PDFs, vídeos covers e videoaulas entre outros arquivos que podem ser baixados e 

usados para aprender. As diversas possibilidades desta categoria somam-se às outras 

que estão aparecendo ao decorrer do tempo, formando assim um complexo na 

aprendizagem musical com inúmeras possibilidades para os guitarristas. A próxima 

categoria abrange um compilado de formas de aprender música, quase como um 

somatório de todas as maneiras até aqui mencionadas, uma biblioteca virtual musical. 

Com uma gama de possibilidades disponíveis, os cursos online estão investindo 

cada vez mais na dinâmica de seu ensino, primeiramente pelo fato de normalmente 

serem estruturados por professores e por ser um produto que nos últimos anos vem 

tendo um crescimento significativo, tendo assim, que se adequar às necessidades da 

contemporaneidade. Muitos aprendizes já não querem mais um curso que englobe de 

tudo um pouco e prometa um resultado para daqui a 5 anos, eles estão buscando cursos 

rápidos e eficazes para as suas necessidades específicas e momentâneas. Para 

exemplificar, usarei alguns slogans de cursos online: “adquira a técnica dos seus sonhos 

em apenas 3 meses de estudo”; “aprenda harmonia funcional básica em 1 mês”; e 

“improvisação em modos gregos fácil e rápido”. 

Estes cursos já estão ofertando pacotes específicos, que ficam guardados como 

livros em uma biblioteca e para aqueles que têm acesso (pago) podem ir em 

determinado segmento e acessar seu pacote, por exemplo, GUITARRA ROCK. Depois, 

caso o guitarrista queira ver vídeos de outro segmento, ele vai lá na seção e escolhe, por 

exemplo, RE-HARMONIZAÇÃO DE MÚSICAS. É importante mencionar que os 

cursos online estão ofertando seus conteúdos de diversas formas e por diferentes fontes 

de aprendizado, ficando bem parecido com uma mistura das categorias já mencionadas. 

Há cursos online que disponibilizam videoaulas, apostilas em PDFs, áudios em 

MP3 dos exercícios da apostila, aplicativos específicos para aprendizagem musical e 

ainda criam fóruns para debates de determinados assuntos de interesse coletivo no 

âmbito musical. Esta categoria vem tendo uma boa repercussão nas vendas online por 

sua dinamicidade e multiplicidade de fontes para aprender música, que somadas à fama 

de alguns guitarristas que os vendem, os cursos online estão sendo um produto rentável. 
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Assim sendo, essas quatro categorias representam um leque de possibilidades, 

um aprendizado em rede, que são combinados e associados de determinadas maneiras e 

ordem a depender do aprendiz. Os guitarristas entrevistados têm suas preferências na 

forma que aprendem, inclusive modificam-nas e estabelecem hierarquias, que têm 

formatos diferentes e ao longo da vida cada um vai encontrando sua maneira para 

aprender música. 

Os professores de música podem auxiliar os aprendizes neste sentido, testando 

as diversas maneiras de aprender, juntando e separando as diversas fontes de 

aprendizado, inclusive fora do âmbito tecnológico digital, que também faz parte da 

aprendizagem musical. Nascimento (2012, p. 115) complementa essa perspectiva à luz 

da complexidade: 

as condições impostas na contemporaneidade põem o educador 

musical em uma nova situação, exigem uma postura diferenciada, 

requerem que a docência musical tenha em sua essência um 

pensamento musical amplo, democrático, sem preconceitos, sem 

barreiras, um conhecimento musical múltiplo, plural, ou seja, um 

pensamento musical complexo. 

Deste modo, os docentes de música podem promover para seus alunos uma 

experiência musical que não bloqueie a complexidade da vida, auxiliando-os na 

construção de conhecimento musical de maneira sistêmica, organizando, juntando e 

configurando suas redes de fontes de aprendizado. A seguir será mais bem discutido de 

que forma os guitarristas estão configurando suas fontes de aprendizado, em busca de 

uma aprendizagem musical mais prazerosa, fácil, rápida e significativa na construção do 

conhecimento. 

  

6.2 A configuração das fontes de aprendizado musical na guitarra elétrica 

Os guitarristas desta pesquisa demonstraram em alguns momentos da entrevista 

um discurso de “desapego” às tecnologias digitais, seja no momento do estudo ou no 

próprio entendimento, até porque, essa é uma prática comum aos imigrantes digitais: 

tentar mostrar que não é “dominado pelas máquinas”. Em certos momentos isso pode 

transparecer uma contradição, pois ao mesmo tempo que eles tentam mostrar que usam 

o mínimo possível, falam em seguida de como estão usando excessivamente as 

tecnologias digitais. Joe Satriani expõe isso claramente na entrevista: 
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Eu procuro ter o mínimo de tecnologia possível, pra tentar focar mais 

no instrumento, por exemplo, como eu tô estudando leitura, eu 

imprimi os PDFs, boto na pratileirazinha e fico alí acompanhando. No 

caso... Nelson Farias tem os MP3 das músicas, eu boto de lado pra 

saber se eu tô seguindo no tempo certo, uma coisa, acompanhando. 

Nessa fala do guitarrista é possível identificar uma incoerência no discurso, pois 

assim que é exposto o afastamento das tecnologias digitais, o guitarrista já menciona 

que imprimiu os PDFs (que foram baixados) e em seguida coloca que ouve os áudios 

em MP3 para acompanhar as leituras musicais. Portanto, questiono: atualmente, com 

todas as possibilidades tecnológicas para aprender música, os guitarristas conseguem 

estar afastados das tecnologias digitais no seu processo de aprendizagem? 

Acredito que não, pois com toda imersão social às tecnologias digitais, bem 

como as múltiplas possibilidades que esses recursos podem oferecer para aprender 

música, dificilmente alguém deixaria de acessar um site de cifra para se aprisionar 

somente em uma revistinha de cifras, por exemplo. Nas revistinhas, encontramos 

algumas músicas em tonalidades específicas, já nos sites de cifras é possível encontrar 

milhões de músicas disponíveis, que podem ter a tonalidade alterada rapidamente e 

ainda ver várias versões da mesma música. 

Contudo, há guitarristas que gostam de manter a prática de estudo à moda antiga, 

buscando revistinhas e livros como uma forma de valorização dos modos mais 

tradicionais no processo de aprendizagem musical. Joan Jett confirma esta perspectiva 

de aprendizado musical de guitarra: 

Eu gosto muito de ir em sebos de livros, eu tenho... acho que você 

pode até ter visto, eu te mostrei umas revistas de guitarra? Eu 

encontrei... as vezes tem uns achados assim, sabe? Revistas de ensino 

de guitarra, com técnicas pra dedilhado, pra mudar no braço, eu 

encontrei algumas e acabei comprando e eu vou lendo aos poucos, 

mas livro eu ainda não cheguei a ler. Tem um material bem 

interessante. 

A guitarrista demonstra em sua fala que é uma apreciadora de sebos e livros, 

bem como revistas direcionadas à aprendizagem musical na guitarra elétrica, porém, 

mesmo com esse gosto específico, ela confessa em diversos momentos da entrevista que 

acessa com frequência sites de cifras e tablaturas para aprender seu instrumento 

musical. A facilitação de acesso às diversas informações a partir de fontes tecnológicas 

faz com que aprendizes usem, além de livros e revistas, sites e aplicativos específicos 
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para aprendizagem musical, buscando, a partir da multiplicidade de fontes, organizar 

possíveis maneiras para construir conhecimento musical. 

Neste sentido, as tecnologias digitais desaguam na aprendizagem musical de 

forma intensa, possibilitando múltiplas fontes de aprendizado, que serão organizadas 

pelos próprios aprendizes. Essa organização transcende os limites do juntar e separar, 

ela caracteriza-se como uma configuração, pelo fato de cada aprendiz estabelecer como 

pode aprender melhor por associações específicas, que por meio das experimentações ao 

longo da vida vão sendo descobertas. Essa associação está a depender do aprendiz 

(guitarrista, neste caso), que irá associar de forma original (peculiar) o que vivenciou 

com o que conhece de possibilidades e com as novas fontes de aprendizado. Isso pode 

ser observado na seguinte fala: 

O que eu costumo fazer com os meus estudos, a forma que minha 

cabeça funciona, quando eu tô muito de saco cheio de uma forma e eu 

tenho que continuar estudando aquilo, eu saio de uma forma e vou 

para outra forma, porque aquela forma não está mais me dando 

resultado, daí eu vou. Por exemplo, tô vendo a cifra e aquilo não está 

me rendendo resultado eu vou para outra forma, por exemplo, vou 

para uma videoaula, depende do momento (JOAN JETT). 

A guitarrista coloca que fica dependendo do momento e do tipo de estudo para 

decidir qual maneira usará para aprender música, mas relata que tenta uma forma 

primeiramente, se não funcionar vai em outra fonte de aprendizagem e tenta de outra 

maneira. Muitas vezes as diferentes fontes de aprendizado oferecem maneiras distintas 

de exposição da informação para o aprendiz em seu momento autônomo, portanto, a 

construção de conhecimento musical é passível de vivências e experimentações nas 

diversas interações que aconteceram em diferentes momentos da vida. 

Essas experiências podem ser ampliadas por meio de vivências e interações com 

outras pessoas e em outros contextos, inclusive em sala de aula com o professor, que 

pode apresentar diversas fontes de aprendizado para seu aluno, buscando conhecer a 

melhor maneira para esse aluno aprender. Cuervo (2012, p. 74) aponta que: 

Um caminho possível é trabalhar ativamente para incorporar essa 

tecnologia digital, na medida em que os alunos mostram interesse em 

processos interativos de construção do conhecimento musical e 

fluência nos mais variados recursos tecnológicos. As novas TIC 

fornecem meios e recursos para um processo complexo e dinâmico da 

educação, mas não consistem no conteúdo em si, muito menos 

substituem os sujeitos do processo educativo. 
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Os guitarristas mencionaram em algum momento da entrevista que alguém para 

instruir (como um professor) faz toda a diferença na organização do estudo da música, 

inclusive no direcionamento de o quê e como estudar, visto que, muito provavelmente, 

o docente já passou por aquele caminho e pode sugerir uma maneira diferenciada para o 

guitarrista. Joe Satriani confirma essa perspectiva, dizendo que: 

se o camarada pegar várias informações de várias fontes, com níveis 

de aprofundamento em cada uma, o cara se perde, tem que ter alguém 

pra chegar... por exemplo, pra mim foi importante com o cara que eu 

faço aula particular com ele, e você também me deu muita dica com 

relação a isso, chegar e dizer assim: olha, chegou a hora de estudar 

isso aqui, pegue esse livro aqui, eu não conhecia Henrique Pinto, eu 

não conhecia Nelson Faria, entendeu? Vamos pegar o método desse 

cara aqui e vamos seguir, eu acho que realmente é importante, mas se 

o camarada tiver sozinho, sem ninguém pra orientar o cara, ele se 

perde. 

Na fala do guitarrista, ele menciona o fato do aprendiz se perder em meio às 

possibilidades tecnológicas, o que facilmente pode acontecer quando o aprendiz não 

conhece a fonte que está aprendendo e acaba não sabendo usar para seu benefício. 

Quando um professor indica um material específico, muito provavelmente ele já o 

conhece e sabe de suas potencialidades para aprendizagem musical, inclusive sabe como 

usar de uma maneira eficiente a fonte de aprendizado. 

É importante que o professor indique materiais, mas também tenha consciência 

que o aluno pode, e muito provavelmente procurará, outras fontes de aprendizado 

musical para aprender o mesmo assunto, assim como assuntos transversais. Portanto, o 

docente não pode simplesmente linearizar o aprendizado de seus alunos ou esperar que 

seus alunos busquem conhecimento somente por uma fonte, deve sugerir caminhos com 

o intuito de facilitar a aprendizagem musical. Jimi Hendrix explana sobre essa 

perspectiva, exemplificando o diferencial que um professor de música faz na 

aprendizagem musical: 

A prática é importante, mas o convívio com alguém que tenha uma 

formação, uma experiência é extremamente importante pelo seguinte 

fato: sozinho eu buscando o que eu levaria, por exemplo, 10 dias para 

conseguir, com um professor, uma pessoa que está alí comigo 

interagindo e que ela tem uma experiência e uma formação acadêmica 

naquela área vai fazer com que eu aprenda em um dia o que eu 

aprenderia em 10 dias. 
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O guitarrista traz como exemplo o tempo gasto, em determinada situação, na 

aprendizagem musical, que, com um professor de música com experiência e formação 

específica diminuiria o tempo gasto para aprender, uma vez que a diminuição de certas 

dificuldades que comumente são encontradas no percurso dos aprendizes. Joan Jett 

complementa esse pensamento, explanando sobre a dificuldade de direcionamento que 

acontece na aprendizagem musical de guitarra elétrica: 

Eu sei que eu quero aprender aquelas músicas, só que eu tenho 

dificuldade de saber qual é a que eu quero aprender primeiro, 

entendeu? Que técnica eu aprendo primeiro? O que é que eu tenho que 

aprender a tocar primeiro pra saber tocar guitarra bem? O que é que eu 

preciso aprender primeiro pra fazer boa música? É difícil pra a gente 

aprender a focar nisso, dentre tantas informações. Então você precisa 

saber o que você quer e impor uma coisa se não você vai ficar 

perdido. Porque as vezes tem tanta informação que você acaba 

esquecendo o que você quer, tipo... Você acaba absorvendo tanta coisa 

que esquece. 

A guitarrista coloca em pauta a disponibilização de conteúdo em massa na 

internet, que faz com que aprendizes tenham dificuldade de direcionar sua maneira de 

estudar. Ela coloca que, com a imensidão de informações que estão acessíveis, muito 

facilmente os guitarristas podem começar aprendendo algo e antes mesmo de terminar, 

já estar em outra fonte de aprendizagem ou em outro aspecto de aprendizado, por causa 

da falta de foco e direcionamento nos estudos. Santaella (2013) esclarece essa ideia na 

perspectiva do perfil do leitor ubíquo, dizendo que os aprendizes ao buscar informações 

nas plataformas virtuais, mudam o foco de sua atenção rapidamente no percurso, 

impedindo aprofundamento e reflexão na fonte de aprendizagem, caracterizando a 

atenção, como continuamente parcial. 

No entanto, mesmo com a dificuldade de se autodirecionar, os guitarristas 

acabam aprendendo algo em cada fonte de aprendizagem, mesmo que seja uma má 

experiência, sempre há o que se tirar de bom. O guitarrista vai aprendendo com seus 

erros e acertos, por causa dos estímulos específicos que cada experiência pode 

promover. Joe Satriani confirma essa perspectiva, explicitando um fato ocorrido em sua 

aprendizagem musical em cursos online: 

A experiência pessoal, que foi na tentativa e no erro, de cada uma 

dessas fontes que eu fui, tentei tirar alguma coisa de aprendizado, por 

exemplo, falei do curso do Kiko, que não tinha gostado muito, mas 

teve uma coisa do Kiko que eu gostei muito: a forma como ele 

organiza o tempo de estudo, ele faz um negócio muito bacana que é: 
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estude isso aqui [gesticulando blocos], bacana. Então essa forma de 

organizar o tempo eu absorvi dele. 

A maneira que o professor organiza o tempo de estudo foi o que o guitarrista 

nitidamente tirou de positivo de um dos cursos online que fez, visto que como 

explicitado anteriormente, o curso era mais voltado para a técnica do guitarrista, com 

exercícios específicos nesse sentido. A organização do tempo é algo essencial na prática 

de estudo de qualquer área de conhecimento, inclusive na música, que mesmo sendo 

uma área nova no âmbito educacional já tem métodos, abordagens, livros, cursos e 

frequentes atualizações desse material. 

Paiva (2015) complementa na perspectiva da organização do tempo, falando que 

as tecnologias digitais ampliam as possibilidades para aprender música, e, dessa forma 

pode diminuir o tempo gasto na aprendizagem da guitarra elétrica. Nesse sentido, 

delimitar o tempo de estudo na guitarra (e fora dela), juntamente com uso de recursos 

tecnológicos pode beneficiar a aprendizagem no instrumento, com estudo de técnicas 

específicas, formação de acordes, leitura musical, repertório, harmonia, improvisação, 

nuances de cada gênero entre outros aspectos importantes para a formação do 

guitarrista. 

Se nos reportarmos para o ensino, devemos relatar que uma das 

grandes problemáticas na educação contemporânea reside em como 

trabalhar com as mesmas dinâmicas tecnológicas do cotidiano, que a 

partir da web 2.0, evidencia essa realidade sistêmica, onde o todo e as 

partes formam um aglomerado dinâmico que se reformula a todo 

momento, oferecendo uma nova modalidade de acesso, 

compartilhamento e construção de significados (PEQUINI, 2016, p. 

30). 

Dessa forma, em outro momento quando o guitarrista quiser rever o material do 

curso online, ele pode ter outras compreensões e outras partes fazerem sentido para sua 

aprendizagem, é sempre uma construção, uma tradução. Costa (2016, p. 119) esclarece 

que “o pensamento sistêmico leva em conta a complexidade das relações existentes 

entre os mais variados fenômenos, comportando incertezas e antagonismos”. Então, o 

guitarrista pode aproveitar o que uma fonte de aprendizado pode oferecer, em diversos 

momentos e de várias formas e complementar uma fonte com outra, já que a construção 

de conhecimento é mutável (polimorfa). 

Dependendo da forma que o guitarrista configure suas fontes, há a possibilidade 

de elas se complementarem de forma organizada, buscando uma tradução que fomente a 
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necessidade momentânea, inclusive para tecnologias digitais diferentes. Costa (2016, p. 

119) confirma esse entendimento, dizendo que “a compreensão das partes somente é 

possível a partir das suas inter-relações com a dinâmica do todo devido à multiplicidade 

de elementos que interagem simultaneamente”. Ozielzinho confirma essa perspectiva, 

expondo como pode ser essa configuração, dizendo que “tudo é feito para se 

complementar, de um jeito ou de outro. Vai meio que faz uma intersecção, um tem uma 

coisa certa, o outro tem outra coisa certa e o que os dois tiverem errados você tira”. O 

guitarrista fala à sua maneira, porém consegue esclarecer que as tecnologias digitais se 

complementam e isto pode acontecer com participação humana (mediação), 

configurando e ligando o que está fazendo sentido, bem como afastando 

(momentaneamente) o que não está sendo aproveitado. 

Contudo, John Mayer fala: “acho que a associação está a depender de mim. De 

que forma o Guitar Rig vai me ajudar a gravar um vídeo ou pegar uma música, o timbre 

parecido, de que forma o Guitar pro pode me ajudar”. O guitarrista ressalta que a 

associação entre diferentes fontes de aprendizagem também está a depender do próprio 

aprendiz, de como ele formula e configura suas fontes de saberes. Ele exemplifica com 

dois programas que tem funções diferentes, respectivamente, sendo um simulador de 

pedais (setup) de guitarra e um de escrita musical, os quais podem se complementar, 

cada um à sua maneira, mas ambos contribuindo com a construção de conhecimento 

musical. 

A perspectiva mencionada confirma a relação dos humanos com as tecnologias 

digitais de forma interligada no aprendizado musical, uma vez que para construir 

conhecimento é necessário passar por essa configuração (e tradução) a partir das 

diversas fontes distintas. Em uma perspectiva docente, Cuervo (2012, p. 75) acrescenta 

que: 

vislumbram-se formas de possibilitar o acesso do aluno ao 

conhecimento musical e, mais desafiador ainda, a essa prática 

interativa, procurando otimizar a utilização das ferramentas 

tecnológicas disponíveis, sem jamais perder o viés humanista do 

processo educacional. 

Cada fonte de aprendizado traz e deixa sua contribuição na formação do 

conhecimento do indivíduo, umas de forma mais significativa e duradouras e outras de 

maneira mais instantânea, bem como o tamanho de sua representatividade e intensidade 

de sua nitidez podem variar. É importante lembrar que todo conhecimento é uma 
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tradução e toda tradução é uma verdade para aquele instante, pois as futuras novas 

descobertas podem mudar a total veracidade de um conhecimento, quebrando assim 

toda a ideia de verdade absoluta. 

Neste sentido, guitarristas organizam seus estudos de maneiras específicas, 

vinculando momentaneamente as diversas fontes de aprendizagem em busca da 

construção de conhecimento musical. Joan Jett expõe exatamente a maneira que faz 

quando quer aprender um solo de uma música, desvelando a configuração de suas fontes 

para a aprendizagem musical: 

Eu abro e divido a música em partes, por exemplo eu quero aprender o 

solo, aí eu divido o solo em outras partes, então eu aprendo uma parte 

por vez, porque quando eu não fazia isso eu me desmotivava, 

demorava muito tempo pra aprender a música inteira, aí eu ficava: eu 

não vou aprender essa música nunca. Mas quando você divide você 

põe uma meta, por exemplo em três partes e assim cada parte eu vou 

treinar em três dias, aí você vai lá e aprende a segunda e já linka a 

primeira. Esse foi um diferencial (JOAN JETT). 

A guitarrista aponta para a separação e junção de partes, que pode passar 

desapercebido por quem está aprendendo, mas que ao fazer dissociações e uniões de 

partes, Joan Jett esclarece que facilita a construção de conhecimento musical. A 

guitarrista demonstra como afastar e aproximar partes do solo da música, caracterizando 

uma aprendizagem sistêmica, inclusive podendo buscar informações complementares 

em outras fontes de aprendizado. 

Portanto, para construir conhecimento os guitarristas juntam e separam suas 

fontes, organizam de uma forma que faça sentido naquele momento, traduzindo assim, 

um conhecimento repleto de partes que estavam separadas. Joe Satriani explica de que 

forma ele configura suas fontes de aprendizagem: 

Você chega assim: olha Satriani, estude aquilo alí e eu tento encaixar 

na minha rotina de estudos, que é basicamente mecânico e melódico, 

uma coisa mecânica: ah vamos aprender aqui escalas aqui em 3 [notas 

por] corda, que você pediu. Luciano pediu isso aqui, mas por exemplo 

o Nelson Farias já faz escalas de outro tipo lá, então eu tento encaixar 

isso nos meus estudos. Ah estude escalas, encaixo. Por exemplo, 

quando eu estudo três [notas por] corda, você é quem pediu, daquele 

outro jeito foi o Nelson Farias quem pediu, arpejo e tal. A parte mais 

melódica, eu tento fazer o repertório, tocar coisa que eu gosto, 

procurar na internet, no cifraclub, alguma coisa. Então basicamente eu 

tento encaixar todas essas influências. 
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O guitarrista menciona o estudo de escalas, dizendo que tenta articular o que foi 

ensinado presencialmente nas aulas do CIGE com o que ele aprende em um livro de 

estudo de guitarra elétrica. Cita ainda um encaixe com os conteúdos que são 

encontrados na internet, frisando o repertório e treino melódico como objetivos de 

estudo, o que possibilita ainda a junção com o treino de escalas, podendo aprender de 

forma mais abrangente. 

A fala de Joe Satriani reforça a ideia de complementação existente pelas 

diferentes fontes, considerando o leque de possibilidades não só com tecnologias 

digitais, mas também com professores presenciais, livros (métodos de estudo), cursos 

online etc. Garcia (2011, p. 61) falando da autoaprendizagem acrescenta que “o aluno 

constrói suas próprias conclusões a partir da mistura de informações oriundas de fontes 

diversas. Essas informações se relacionam com os gostos, valores e experiências 

pessoais dos alunos”. 

Esse leque de possibilidades engloba múltiplas formas de estudar música, que se 

complementam e não podem ser desconsideradas, como no exemplo dado pelo 

guitarrista, que frisou o estudo de escalas. O fato da guitarra elétrica ser um instrumento 

que, em sua afinação padrão tem um mapeamento fixo, permite que o guitarrista faça 

ligações entre as diversas formas de estudar escalas, articulando como o professor 

ensina, juntamente com a descrição de um livro de outro professor, em uma tablatura na 

internet ou ainda, como está sendo ensinado em uma videoaula. Cernev (2016, p. 20) 

explica esse assunto, apontando as diferentes formas de os alunos aprenderem: 

É interessante observar que os alunos podem aprender música e 

tecnologia estabelecendo diferentes estratégias em sala de aula. 

Enquanto alguns são mais proativos, outros buscam outras formas de 

se relacionar com a aprendizagem musical. Muitas das estratégias 

adotadas em sala de aula não são previamente pensadas pelos alunos; 

elas ocorrem devido a mediação estabelecida entre a tecnologia e a 

construção do pensamento musical de cada um. Para tanto, buscam a 

partir de suas próprias experiências e história de vida a melhor forma 

para solucionar os desafios propostos pelas atividades a fim de 

(re)significar sua formação musical. 

Dessa maneira, o guitarrista pode tentar aprender determinados conteúdos por 

associação de diversas fontes, bem como juntando com os conhecimentos que já 

estavam na sua bagagem musical, uma vez que todos têm uma trajetória musical que 

pode muitas vezes estar passando desapercebida na construção de conhecimento. Assim 

sendo, o somatório da trajetória musical com as novas fontes de aprendizado pode fazer 
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com que o guitarrista aproveite melhor suas vivências, traduzindo os conhecimentos de 

uma forma ampla e significativa. Joan Jett explana sobre a complementação de fontes 

distintas de aprendizado, as quais podem promover um aproveitamento quase que 

inconsciente na aprendizagem musical de guitarra elétrica: 

Eu já tive muita sensação que essa cifra não foi muito necessário, que 

eu vi um vídeo e aprendi em cinco minutos, só que... eu sei o que é, eu 

posso ter passado vendo duas horas olhando a cifra e não ter 

aprendido muita coisa e só passar 10 minutos vendo vídeo e ter 

aprendido muita coisa, mas eu sei que aqueles 10 minutos só foram 

aprendidos porque eu gastei aquele tempo na cifra, alguma coisa que 

travou no meio do meu aprendizado, que eu consegui esclarecer no 

vídeo. Então, eu acho que não existe um comparativo que eu diga que 

a cifra é melhor que a videoaula ou que a videoaula é melhor que a 

cifra, pra mim os dois se completam sabe? (JOAN JETT). 

A guitarrista afirma que não há fontes melhores ou piores para os aprendizes de 

música, pois cada uma contribui de uma forma diferente na construção de 

conhecimento, até mesmo quando não é percebido. Dessa forma, dependendo da 

bagagem que o aprendiz de guitarra traz, bem como suas preferências de fontes de 

aprendizado, há maneiras de direcionar o guitarrista para uma aprendizagem menos 

cansativa e mais prazerosa, visando facilidade na construção de conhecimento musical. 

Garcia (2011, p. 56) em seu trabalho sobre autoaprendizagem na guitarra elétrica 

explica que: 

Os aprendizes possuem diferentes níveis de consciência sobre suas 

práticas de aprendizado. Se, por um lado, práticas ‘inconscientes’ 

ocorrem sem nenhuma sensação particular de que o aprendizado está 

acontecendo, em outro extremo, práticas de aprendizagem 

‘consciente’ ocorrem quando o estudante sabe que está aprendendo ou 

se esforçando para aprender. Os estudantes conscientes possuem então 

alguns objetivos que são combinados com direcionamento para serem 

cumpridos como uma estrutura prática de rotina. 

Cernev (2015, p. 170) em sua pesquisa de doutorado também menciona que os 

aprendizes criam suas próprias estratégias de aprendizagem musical, inclusive mediadas 

por tecnologias digitais, sendo estas, conscientes e automáticas: 

Independentemente do estilo ou tipo característico que cada aluno 

possui ao aprender, ele adota estratégias próprias em sala de aula, 

principalmente com uso da tecnologia. Estratégias, entendida aqui, 

como ações, geralmente conscientes, que os alunos utilizam para sua 

aprendizagem. Ainda, podem ser consideradas ações automáticas, 

quando o aluno testou e realizou repetidas vezes tarefas semelhantes 

com sucesso e foram incorporadas em suas ações e aprendizagem. 
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Desta maneira, os aprendizes de música organizam e configuram suas fontes de 

aprendizagem musical, buscando facilidades para sua construção de conhecimento 

musical. Do mesmo modo, os guitarristas fazem em sua busca por aprender, juntando os 

diversos saberes de fontes de aprendizagem, que estarão sob seu controle, mesmo com 

algumas ações automáticas ou inconscientes, construindo conhecimento musical a partir 

do estudo da guitarra elétrica.  

Uma forma de aproveitar melhor as diversas fontes de aprendizado é testando e 

selecionando os conteúdos, que mesmo com sua riqueza subjetiva podem não ser úteis 

naquele momento, inclusive por estarem errados. A exemplo disso, a internet é um 

ambiente que todos podem colocar e retirar informações sem tantos filtros, ou seja, há 

uma grande possibilidade de serem encontradas informações que estejam 

desatualizadas, mal formuladas ou mesmo erradas. Ozielzinho confirma essa ideia e 

menciona uma forma de o aprendiz não se aprisionar somente à primeira fonte na 

internet, pois ela: 

facilita o aprendizado da pessoa, principalmente sozinha, mas a 

chance de você encontrar alguma pessoa que ensine algo errado, como 

os modos gregos né, que muita gente ensina errado, é mais fácil. Mas 

cabe da pessoa dar uma pesquisada em algumas fontes mais confiáveis 

pra fazer a distinção do que está certo ou errado. 

O guitarrista traz à tona a imensidão de informações disponível na internet, 

inclusive o lado negativo disso, que é o fato de a pessoa não conhecer sobre o assunto e 

buscar somente em uma fonte na web. Ele sugere que as pessoas procurem em mais de 

uma fonte, já que não há filtros que impeçam de alguém colocar uma informação 

desatualizada nos sites livres, inclusive menciona que ao achar informações que ele 

acredite que estejam erradas, soluciona essa situação ligando as partes supostamente 

certas com as outras partes de outras fontes: “Eu tento… eu meio que comparo tudo 

junto, comparo a parte errada, vejo o que está errado e tento... sair de mim, mesmo se eu 

souber que o meu está errado, prefiro fazer o meu do que fazer o de outra pessoa [risos], 

sou mais o meu errado do que o de outra pessoa errado” (OZIELZINHO). 

Ozielzinho explana sobre a configuração de sua aprendizagem, que obteve 

contato com várias fontes, visando um aprendizado consciente e com o mínimo de erros 

possíveis, tentando aproveitar o que cada uma tem a oferecê-lo. O guitarrista menciona 

que praticamente cria “sua versão” quando a música não está tão simples para aprender, 

juntando determinadas partes que ele acredita que estão certas, de fontes diferentes e 
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verificadas principalmente de maneira auditiva, com algo que ele consegue aprender 

sozinho ouvindo, como mencionado no início da entrevista. 

Portanto, fica nítido o processo de seleção de informações na construção do 

conhecimento musical, pois o guitarrista obteve acesso a diversas fontes, mas teve que 

escolher qual supostamente seria “a mais certa”. Também foi selecionando, 

aproveitando e complementando os diversos saberes oriundos das distintas fontes de 

aprendizado, que Joan Jett utilizou para aprender uma música para o recital do CIGE: 

Quando é uma música mais completa eu procuro... por exemplo, na 

Wish You were here teve uma parte que eu precisei ver uma videoaula 

do Cifraclub, apesar de ter visto a cifra, porque eu tava com 

dificuldade e as vezes você instiga muito e você passa muito tempo 

lendo e olhando pra cifra e as vezes o vídeo te ajuda, te põe muito pra 

frente, porque é uma outra pessoa mostrando como está fazendo, é 

uma espécie de repetição, uma pessoa mostrando no braço e você 

entende e repete, o espelho no seu instrumento. 

Na fala, a guitarrista expõe como fez para aprender uma música para a 

apresentação do recital do Curso de Extensão da UFRN, articulando os diferentes 

saberes que podem ser encontrados em diferentes fontes de aprendizagem, configurando 

e organizando as informações para a construção de conhecimento musical. Os 

guitarristas desta pesquisa demonstram que estão conscientes das possibilidades de 

fontes de aprendizado disponíveis na internet, usam a seu favor e misturam com outros 

tipos de conhecimento, criando assim, formas específicas de configurar sua rede de 

aprendizado, aprendendo música e mais especificamente, a tocar guitarra elétrica. 

Essas formas específicas de configurar as fontes de conhecimento são diversas e 

ao mesmo tempo subjetivas, porém, têm pontos em comum que podem ser explorados 

pelos professores de música a partir do aluno, como por exemplo, o próprio fato de 

aprender por múltiplas fontes, levando em consideração a possibilidade de determinadas 

informações estarem desatualizadas e os aprendizes acabarem se confiando em apenas 

uma fonte, podendo então aprender errado ou de uma maneira mais complicada ou 

lenta. Vagula (2015, p. 9) esclarece este entendimento da seguinte forma: 

é premente o surgimento de uma nova configuração de ensino que 

favoreça a construção do pensamento complexo. O que se espera é 

que a linguagem tecnológica suscite transformações pedagógicas e 

metodológicas, para que o professor trabalhe em sintonia com um 

discurso crítico que favoreça inovação e novas oportunidades de 

acompanhar o processo de criação e desenvolvimento cognitivo dos 

alunos. 
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Um docente da área de música poderia dar um feedback mais preciso ao aluno, 

justamente por ser mais experiente, tentando otimizar o aprendizado por múltiplas 

fontes. Henderson Filho (2015) aponta que um professor de música que tenha o domínio 

necessário de certos recursos tecnológicos pode desenvolver suas próprias ferramentas e 

materiais didáticos e pode instruir seus alunos a utilizarem essas tecnologias de forma 

ativa, construindo seu conhecimento musical de forma significativa. 

A presença de um professor pode potencializar a aprendizagem musical do 

guitarrista, com direcionamentos desde a forma de estudar, bem como orientando de o 

que pode estar dando certo ou errado na aprendizagem. Vagula (2015, p. 9) acrescenta 

ainda que, “trabalhar com a tecnologia em um paradigma inovador contribui para o 

desenvolvimento do pensamento complexo, segundo o qual os conteúdos devem ser 

ligados à experiência dos alunos, deslocando o foco do conteúdo para como se 

aprende”. 

Imagino que a Cibernética enquanto área está avançando nesse sentido, inclusive 

em um futuro não muito longe, as pessoas poderão ter um direcionamento maior por 

meio dos resultados das pesquisas nos sites de busca, visto que cada vez mais 

pesquisadores dessa área estão desenvolvendo maneiras de a internet ser mais eficiente, 

quiçá se tornar totalmente eficaz no processo de escolha e direcionamento de conteúdo. 

Pequini (2016, p. 29) esclarece essa situação e diz que: 

Na atualidade os pesquisadores buscam uma realidade de conexão que 

facilite ainda mais o cotidiano dos usuários para o futuro – a web 3.0 

ou web semântica. Esta se configura como uma dinâmica 

sensivelmente mais interativa que caminha em direção a construção de 

uma inteligência artificial, na qual toda a informação disponibilizada 

será organizada de maneira otimizada e mais inteligível às máquinas. 

Ou seja, os resultados de buscas serão mais precisos e oferecerão aos 

internautas, resultados mais próximos do que eles realmente 

procuram. 

Portanto, como intermédio para o aprendizado dos alunos, as pessoas (sendo 

professores ou não) ainda são as únicas existentes, mas futuramente os aprendizes 

podem ter máquinas direcionando seus estudos a partir de sequências específicas de 

algoritmos, uma inteligência artificial. Não estou afirmando que o professor será 

substituído, pois “uma das conquistas do estudo preliminar do cérebro humano é a 

compreensão de que uma de suas superioridades sobre o computador é poder trabalhar 

com o insuficiente e o vago” (MORIN, 2015, p. 36), porém as máquinas poderão fazer 
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direcionamentos próximos aos dos humanos, obviamente dentro de uma gigantesca 

estrutura algorítmica. 

O próprio jogo Rocksmith, que foi mencionado no capítulo 3 desta dissertação, 

coloca os níveis de fases a depender do rendimento do jogador, provando assim, que já 

há certo direcionamento por uma inteligência artificial em fase inicial nas tecnologias 

digitais. O que não impede, por exemplo, de os aprendizes a partir de suas experiências 

durante a vida poderem desenvolver suas próprias estratégias de aprendizagem musical. 

O aprendiz com o passar do tempo vai vivenciando situações no âmbito 

tecnológico, que vão tornando-o experiente com a prática de aprendizagem por 

múltiplas fontes, permitindo que ele próprio selecione de que forma e o que usar para 

aprender música. Paarmann (2016) esclarece que o guitarrista aprendiz pode ficar mais 

maduro a partir da experiência com a aprendizagem musical, ganhando autonomia e 

conquistando seus objetivos musicais por meio de autodirecionamento. 

Ozielzinho confirma esta perspectiva, dizendo que “dependendo da pessoa, se 

ela souber achar as fontes confiáveis e souber distinguir, não vejo nada negativo. Tem a 

chance de fazer errado, mas a pessoa tem que saber distinguir”. Na fala do guitarrista é 

perceptível sua visão positiva diante da presença tecnológica atualmente, mas ressalta 

que todos devem tomar cuidado com o excesso de informações, selecionando-as e 

usando-as em benefício próprio. 

Esse processo de escolha (de distinção) passa por alguns aspectos como o 

objetivo do guitarrista (onde ele quer chegar) e as possibilidades de aprendizado (acesso 

a diversidade de fontes), o que para Joe Satriani houve uma dificuldade no início, mas 

depois se tornou positiva essa experiência para ajudá-lo a selecionar suas fontes de 

aprendizado. 

Não sei, acho que depende de cada um, no meu caso eu ia me perder 

[risos] que eu me embrenhei muito nesse mundo, só do virtual, até 

mesmo pelas dificuldades de não estar na capital, estava no interior 

[...]. Eu me embrenhei muito nesse lado virtual, mas eu me perdi, 

porque era um cara iniciante total, [...]. O quê que achei bom dessa 

experiência, você começa a ver o que é que é bom e o que é ruim. 

Então hoje eu consigo distinguir, na minha opinião, um cara na 

internet bacana e um cara que não tá acrescentando muito, você tem 

foco diferente, mas no meu caso foi assim... apanhando. ah, não gostei 

e vou tentar esse outro aqui (JOE SATRIANI). 

O guitarrista deixa claro a imensidão das possibilidades tecnológicas ao dizer 

que se perdeu e que apanhou, mas também esclarece que isso permitiu que ele consiga 
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hoje, à medida do possível, escolher suas fontes tecnológicas de aprendizagem, o que na 

contemporaneidade é algo bastante importante, visto que muitas pessoas estão 

praticamente encantadas com o mundo virtual e muitas vezes não percebem sua inércia 

diante dele. Nesse sentido, Pequini (2016, p. 99) chama atenção, falando que: 

A gestão de conhecimento é uma habilidade indispensável na 

contemporaneidade. A oferta de informações é maciça, impulsionada 

principalmente pela característica dos hiperlinks que multiplicam os 

resultados e seus complementos de maneira dinâmica, reforçando o 

aspecto da complexidade e amplitude de ambientes em rede. 

Um dos fatores influentes no encantamento mencionado anteriormente são as 

telas com gráficos cada vez mais nítidos, que também possibilita encontrar tudo no 

mundo virtual sem fazer tanto esforço, pois com pouca digitação e em alguns segundos 

consegue-se milhões de informações de determinados assuntos, possibilitando inclusive, 

conhecer uma diversidade de temas. Portanto, a construção de conhecimento por 

múltiplas fontes de aprendizado acaba se tornando algo extremamente atrativo, 

principalmente agora em que as pessoas têm uma sede especial por aprender em rede. 

Os guitarristas demonstraram ao longo das entrevistas que usam várias fontes de 

aprendizado para aprender e configuram de maneiras diferentes a cada aprendizagem, 

mas que têm preferências em suas fontes. Essas preferências podem ser alteradas caso 

as novas fontes tecnológicas suscitem outros aspectos na aprendizagem musical, bem 

como a partir da construção de novos conhecimentos, o que na prática acontece com 

frequência. Morin (2015, p. 10) explica como esse processo acontece, dizendo que: 

Qualquer conhecimento opera por seleção de dados significativos e 

rejeição de dados não significativos: separa (distingue ou disjunta) e 

une (associa, identifica); hierarquiza (o principal, o secundário) e 

centraliza (em função de um núcleo de noções-chaves); estas 

operações, que se utilizam da lógica, são de fato comandadas por 

princípios ‘supralógicos’ de organização do pensamento ou 

paradigmas, princípios ocultos que governam nossa visão das coisas e 

do mundo sem que tenhamos consciência disso. 

A construção do conhecimento musical então, é uma prática que se altera a 

depender de suas fontes e de quem as organiza, juntando e separando, colocando a 

frente e trazendo para trás, bem como abarcando novos formatos em sua rede de 

aprendizado. Essa rede de aprendizado é a complexidade na aprendizagem musical e o 

que estrutura essa rede são as ligações entre as diversas fontes, que podem ser 
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modificadas, ampliadas, decepadas, mas sempre organizadas de forma sistêmica no 

processo de construção do conhecimento. 

As tecnologias digitais ampliam as possibilidades na captação de informações e 

modificam as estruturas que estão emparelhadas (as redes), isso porque esses recursos 

alteram o cognitivo humano, e, dessa forma, possibilitam o desenvolvimento de 

estruturas e dimensões distintas das anteriores. Assim sendo, as tecnologias digitas 

causam impactos e ligações, quebras e reconciliações, afastamentos e sobreposições, 

metamorfoses estruturais permanentes e instantâneas na estrutura cognitiva da 

construção do conhecimento musical. 

Após o término do curso de extensão da UFRN, os guitarristas responderam 

questões referentes ao uso de tecnologias digitais no CIGE, avaliando a contribuição no 

aprendizado musical como positiva, uma vez que eles já usavam outros softwares e 

tecnologias para aprender. John Mayer resume bem esta visão que os estudantes do 

curso de extensão tiveram do uso de tecnologias digitais: “utilizamos o computador em 

aulas, e através do curso de extensão conheci um programa indicado pelo professor 

chamado: Band in a box, o qual é uma ferramenta digital em que eu utilizava para 

praticar as escalas e técnicas na guitarra discutida em sala de aula”. Ozielzinho 

complementa dizendo que:  

Com a praticidade para programar loops de harmonias variadas em 

tons e tempos específicos, foi muito mais fácil e prazeroso praticar e 

estudar os assuntos abordados no curso como escalas e improviso, 

além de contribuir também com a experiência em desenvolvimento de 

harmonias distintas. 

Jimi Hendrix e Joe Satriani abordaram de forma mais geral sobre a contribuição 

de tecnologias digitais na aprendizagem musical na guitarra elétrica, mencionando que 

os diversos recursos tecnológicos, se forem bem usados para aprender, podem contribuir 

significativamente no processo de construção do conhecimento musical. Os guitarristas 

demonstraram ter uma visão positiva quanto ao uso tecnológico em complemento às 

aulas do CIGE, estando possivelmente influenciados a dizer algo bom para o professor 

do curso, que sou eu, mas ao observar as outras falas da entrevista, é perceptível que 

eles estão em comum acordo do benefício do uso tecnológico à aprendizagem musical. 

Na outra questão, que se tratava de uma possível mudança, após o fim do curso 

de extensão, no uso de tecnologias digitais para aprender guitarra, apenas um guitarrista 
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mencionou que o CIGE fez com que sua prática na busca por informações fosse 

alterada: 

Mudou muito, hoje eu volto mais para a internet, videoaulas, 

utilizando para o treinamento das escalas, que eu não sabia que podia 

usar o Band in a box, coisa que eu não fazia antes e isso melhorou 

mais minha percepção e fez com que eu tivesse uma interação melhor 

com a música e mais ampla, facilitando inclusive até o acesso em 

outros aspectos (JIMI HENDRIX). 

Esse comentário reflete um pouco do afastamento das tecnologias digitais 

mencionado pelo guitarrista em alguns trechos da entrevista, fazendo com ele enxergue 

as tecnologias digitais como efetivas na construção de conhecimento musical na guitarra 

elétrica. Ao mesmo tempo, é possível pensar no porquê do afastamento das tecnologias 

digitais por esse guitarrista, se isso tem a ver com sua idade, uma vez que quando ele 

começou seus estudos não existiam todos esses recursos tecnológicos à disposição ou se 

tem a ver com seu direcionamento de estudo e interações que teve ao longo de sua 

trajetória de aprendizagem musical.  

Deste modo, foi estudando durante a vida de maneira mais tradicional e com 

pouco uso dos recursos tecnológicos que Jimi Hendrix foi estruturando suas redes de 

aprendizagem, ficando inclusive, surpreso em alguns momentos do curso quando eram 

mostradas as possibilidades tecnológicas para estudar guitarra elétrica. Em outra 

pesquisa, de trabalho de conclusão de curso de Licenciatura em Música, tive como um 

dos resultados que os guitarristas que tocam há décadas preferem estudar e passar seus 

conhecimentos por meio de cópias de livros, utilizando tecnologias digitais somente 

quando acham necessário (PAIVA, 2015). 

Contudo, ressalto que as pessoas mais velhas estão usando os diversos recursos 

tecnológicos para interagir e fazer várias tarefas do cotidiano, que antes eram feitas sem 

o uso de tecnologias digitas, portanto, não posso afirmar que o direcionamento 

mencionado acontece sempre, como foi o caso de Jimi Hendrix, por ter começado os 

estudos musicais há décadas. Assim sendo, as pessoas (de qualquer idade) estão usando 

tecnologias digitais para se comunicar, consumir mídias, fazer compras, guardar 

informações entre tantas outras atividades que já se tornaram socialmente cotidianas 

com a participação tecnológica. 

Santaella (2013) na perspectiva do uso dos dispositivos móveis afirma que, a 

mente humana interliga o ambiente físico e virtual de forma a caracterizar uma 

igualdade de representação entre eles, e, dessa forma, dá o mesmo valor às diversas 
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situações que estão imbricadas nos dois tipos de ambientes. Isso mostra que o ser 

humano está se adaptando aos avanços tecnológicos, independentemente da idade, pois 

enquanto os mais velhos estão usando tecnologias para fazer tarefas referentes às suas 

necessidades, os mais jovens também estão na mesma situação, diferenciando-se apenas 

nos próprios afazeres. 

Assim sendo, também é possível encontrar guitarristas mais jovens que, mesmo 

usando diversas tecnologias digitais para aprender o instrumento, ainda não conhecem 

determinadas possibilidades tecnológicas de auxílio à construção do conhecimento 

musical. John Mayer confirma essa perspectiva, falando que com a experiência do curso 

de extensão se atentou para outros tipos de softwares que pudessem ajudá-lo: “procurei 

outros tipos de programas que auxiliassem no meu aprendizado como guitarrista, um 

exemplo disso, foi o aplicativo para [...] celular android ‘leitura de partitura’. Como em 

sala de aula estudamos sobre leitura, eu tive a necessidade de pesquisar este aplicativo”. 

A fala do guitarrista comprova que a estruturação das redes de aprendizado é 

mutável (polimorfa), uma vez que John Mayer utiliza diversas tecnologias digitais para 

aprender guitarra, mas após ter uma nova necessidade, bem como novas interações e 

estímulos no CIGE, começou a usar um aplicativo para melhorar sua leitura musical no 

instrumento. Dessa forma, os guitarristas do Curso de Extensão estruturam suas redes 

com base nas vivências e interações que vão tendo ao longo de sua trajetória de 

aprendizagem musical, somando-as umas às outras e construindo conhecimento de 

maneira diversa. 

Portanto, os guitarristas desta pesquisa demonstraram que estruturam suas redes 

de aprendizado a partir de suas necessidades, vivências e interações, bem como, com 

diferentes formas de estímulos ao longo de sua trajetória musical; configuram-nas de 

distintas maneiras, que estão a depender de suas preferências, direcionamentos e 

autonomia, assim como das possibilidades de acesso às diversas fontes de aprendizado; 

e aprendem a partir da estruturação e do formato da configuração de suas redes de 

aprendizado, traduzindo e construindo seu conhecimento musical na guitarra elétrica. 

Os guitarristas tiveram diversos estímulos durante as aulas do Curso de Iniciação 

à Guitarra Elétrica, principalmente com participação tecnológica nas múltiplas fontes de 

aprendizado que foram mostradas, e, que inclusive, fizeram repensar minhas ações 

como professor de música durante as aulas. Pude incentivá-los a ampliar o leque de 

possibilidades para aprender, considerando sobretudo as potencialidades dos recursos 
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tecnológicos que foram estimulados nas práticas do CIGE, que estão para além da sala 

de aula. 

A experiência desta pesquisa possibilitou que eu pudesse refletir em muitos 

pontos de minha prática e atuação como docente, desde minha postura em como lidar 

com os alunos, até as possíveis mudanças que estão diretamente ligadas às ações do 

processo de ensino e aprendizagem de música. Deixei de pensar a partir do que eu 

acreditava ser importante para os alunos aprenderem, para pensar a partir do que eles 

querem aprender e de que forma eles preferem estudar música, levando em 

consideração a multiplicidade de fontes de aprendizagem que eles têm experiência e que 

ainda podem conhecer. 

Essa amplitude de possibilidades para aprender música também é importante 

para mim, uma vez que sou, também, um aprendiz de guitarra, que tem preferências por 

determinadas fontes para aprender (uma configuração). Não posso crer que a maneira 

que uso para aprender, bem como os recursos envolvidos nesse processo constituem a 

melhor opção de aprendizagem musical para os aprendizes de guitarra, pois cada um 

possui uma configuração, e, portanto, aprende mais facilmente por maneiras específicas. 

No âmbito da aprendizagem é necessário considerar a multiplicidade de fontes 

tecnológicas, sendo aluno, professor, os dois, ou nenhum dos dois, visto que as pessoas 

estão inseridas em uma cultura, uma cibercultura, somando maneiras mais tradicionais 

de aprender juntamente com as novas possibilidades que os recursos tecnológicos 

podem oferecer. Estudar somente com professor e a partitura não é errado, mas para 

muitos aprendizes pode não ser suficiente. Ao considerar a complexidade na 

aprendizagem musical, como músico, identifico não somente como possibilidade, mas 

como necessidade considerar a multiplicidade de fontes para aprender, inclusive a partir 

das interações com outrem. 

A prática desta pesquisa fez com que eu repensasse muitas de minhas ações 

como docente, como músico, mas também como pesquisador, visto que na pesquisa-

ação os ciclos e fases acontecem de forma cíclica e interminável, assim como diversas 

situações na construção do entendimento do pesquisador. Essas concepções vão se 

atualizando a partir da leitura de novos textos, no contato com os sujeitos da pesquisa, 

com os direcionamentos de professores, orientador e banca de qualificação e defesa, e 

com o amadurecimento de tudo que está envolvido nesse processo. Portanto, repensar a 

própria prática é algo necessário, porém difícil para o docente, visto que soltar-se de 

suas amarras vivenciadas em outrora e reproduzidas para seus alunos é um desafio. 
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Mesmo eu tendo uma tendência a acreditar que sempre posso melhorar 

profissionalmente, foi um período desafiador, que impactou diretamente nas minhas 

concepções como docente, músico e pesquisador, mas principalmente como ser 

humano. 

A partir desta pesquisa-ação pude amadurecer intensamente, quebrando diversos 

paradigmas que foram criados ao longo de minha trajetória, tornando-me um professor 

mais solidário e altruísta nas práticas de aprendizagem musical de meus alunos, 

ouvindo-os mais e considerando as diferentes maneiras que eles usam para aprender. 

Pretendo assumir uma postura de professor aprendiz, que troca experiências e diversos 

conhecimentos com os alunos sobre diferentes práticas musicais e pedagógicas, visando 

entre outros objetivos, tornar-me um professor minimamente qualificado para a 

docência na contemporaneidade. 
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7 OUTPUT: DESAFINANDO OS PENSAMENTOS 

 

Este trabalho objetivou investigar, sob a ótica da complexidade, a aprendizagem 

musical de guitarristas do Curso de Iniciação à Guitarra Elétrica da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, identificando também, quais e de que forma as 

tecnologias digitais estão sendo usadas para aprender música, bem como a organização 

e configuração das fontes de aprendizado de cada guitarrista participante da pesquisa. O 

método Pesquisa-ação neste trabalho foi essencial na permissão propositiva de 

melhorias no âmbito da pesquisa de campo, identificando a problemática, planejando a 

solução, implementando a proposta de melhoria e avaliando os resultados alcançados, 

sempre repetindo esse ciclo de forma micro e macro na atuação como pesquisador e 

professor. 

 Identifiquei nesta pesquisa que, nos ciberespaços são oferecidos aos aprendizes 

infinitas possibilidades de fontes de aprendizado, desde os mais simples softwares, 

passando pelos diversos tipos de sites, os arquivos baixados e até mesmo os cursos 

online. Essas possiblidades podem ser unidas em rede, selecionando determinadas 

fontes para aprender, bem como afastando as fontes que momentaneamente não fazem 

sentido. Esse processo acontece de forma autônoma, mas também pode ser direcionado 

por uma pessoa mais experiente, como por exemplo, um docente de música. 

Os professores de música, por já terem tido diferentes experiências na vida, 

podem sugerir caminhos à aprendizagem musical que eles inclusive já passaram e 

tiveram um bom resultado. O educador musical pode direcionar e ficar responsável, 

também, pelos feedbacks dos alunos, levando em consideração que muitas das fontes 

tecnológicas não oferecem esse tipo de retorno ao aprendiz. Porém, alguns cursos 

online, por exemplo, já estão superando esse percalço ao disponibilizarem de forma 

programada encontros online síncronos entre o professor e o aluno. 

Os cursos online têm se tornado uma ótima alternativa para guitarristas que 

buscam um ensino direcionado para determinado objetivo, porque esses cursos já 

estarem em formatos de bibliotecas virtuais, com possibilidades focalizadas e 

organizadas de forma agrupada. Os guitarristas têm acesso a videoaulas, áudios em 

MP3, softwares específicos para estudo, material escrito em PDF entre outras 

possibilidades que alguns cursos online já estão oferecendo, assumindo um ensino 

musical diverso. 
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Assim como os cursos online tentam fazer, organizando o material que deve ser 

usado pelos aprendizes, os guitarristas também podem fazer isso de forma autônoma, 

porém é necessário tomar cuidado para não se perderem na imensidão de informações 

disponível na internet. Essa autonomia pode estar desamparada se o aprendiz não estiver 

focado no objetivo que quer alcançar ou se ele não souber selecionar informações 

necessárias à sua formação (gestão de conhecimento). 

À medida que os professores de música buscam uma formação diversa para seus 

alunos, percebo a necessidade de englobar as diferentes fontes de aprendizado musical 

na construção do conhecimento. Os guitarristas investigados relataram várias fontes de 

aprendizado, desde as mais antigas como “pegar de ouvido”, aprender com um 

professor presencialmente em um curso, até mesmo as mais novas maneiras de 

aprender, em cursos online, assistindo videoaulas, usando softwares, assistindo vídeos 

covers entre outras possibilidades. 

Os guitarristas mencionaram algumas experiências passadas que foram 

importantes para sua formação e para seu amadurecimento e postura com a 

aprendizagem musical atualmente. Por meio do erro e do acerto eles foram “se 

moldando” ou melhor, foram moldando formas de aprender com uso das múltiplas 

fontes de aprendizado musical disponíveis no âmbito tecnológico. Essas experiências 

podem fazer sentido em diferentes momentos da vida dos guitarristas, visto que todo 

conhecimento é mutável, bem como toda verdade não é absoluta. 

Assim sendo, o conhecimento é a tradução de uma rede (um complexo de 

saberes), que está imersa a uma cultura, tendo sua organização interligada à própria 

desorganização, havendo incertezas que estão dependentes da interpretação. Essas redes 

se caracterizam por serem mutáveis (polimorfas), ilimitadas, organizadas, associadas, 

ligadas e carregadas de informações de diversos âmbitos, bem como agrupadas 

momentaneamente de uma forma e depois modificadas para outra forma, formando um 

complexo de saberes. Essas redes são criadas de forma inconsciente com ou sem ajuda 

de alguém, pois todos tem a capacidade de criar seus entendimentos, inclusive musicais, 

o que permitiu por exemplo, a diversidade de culturas e músicas em diferentes lugares 

do planeta. 

Dessa maneira, os guitarristas desta pesquisa também formulam suas redes de 

maneira configurada, juntando partes que estavam separadas por paradigmas criados ao 

longo da vida, bem como hierarquizando e organizando de maneira que faça sentido 

para aquele momento, construindo assim, um conhecimento. Dessa forma, a 
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configuração das fontes de aprendizado (redes) está estruturada pelos conhecimentos 

formulados a partir das experiências passadas, somadas aos novos saberes construídos 

pelas fontes de aprendizado, podendo ser mediadas por professores de música ou 

direcionadas pela própria experiência. 

Em algum instante da entrevista, os guitarristas mencionaram ter seus momentos 

autônomos, o que atualmente têm se tornado algo habitual, levando em conta as 

múltiplas maneiras disponíveis na internet para as pessoas aprenderem diversos 

assuntos sozinhos. Entretanto, eles também falaram que a presença de um professor de 

música faz uma grande diferença para caminhar em determinado direcionamento, visto 

que com alguém mais experiente há a possibilidade de percorrer um caminho mais curto 

ou menos trabalhoso, quiçá mais prazeroso. Não somente com um professor, mas 

também com amigos e colegas da vivência musical podem dar caminhos e até orientar o 

aprendiz em seus estudos autônomos, pois a troca de informações a partir de interações 

em diferentes perspectivas é extremamente importante para uma aprendizagem plural. 

Os aprendizes buscam essa diversidade de fontes e de trocas de informações 

porque têm distintas perspectivas com a aprendizagem musical e com a música, 

fazendo-se necessário, portanto, que os professores ouçam mais seus alunos. Dedicar 

momentos ou até mesmo aulas para escutar o que os alunos querem, pode ser um 

caminho relevante para o docente aprender com os alunos e para se aproximar mais de 

suas práticas de aprendizagem musical. No CIGE, pude disponibilizar algumas aulas 

para dúvidas e buscas específicas que os alunos tiveram, dessa forma, valorizando suas 

perspectivas para com a música, assim como seus gostos e preferências de estudo na 

guitarra elétrica. 

Esta pesquisa buscou não somente investigar uma questão profissional para 

minha atuação como docente, mas também obter respostas ao que acontece em minha 

formação, por eu ser também um aprendiz que concilia o estudo tradicional do Curso 

Técnico em Guitarra da UFRN com os estudos autônomos mediados pelas tecnologias 

digitais. Portanto, as respostas aqui foram esclarecedoras e instigantes para diversos 

âmbitos da minha vida, não só o musical, mas também o social, profissional, familiar, 

sobretudo para o ambiente educacional voltado à construção do conhecimento. 

Após o término desta pesquisa, reconheço que poderia ter feito um planejamento 

mais procedimental e organizado, preparando-me melhor metodologicamente, bem 

como poderia ter usado mapas mentais para nortear todos capítulos, principalmente os 

de interpretação de dados. Também gostaria de ter lido alguns “autores clássicos” da 
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literatura que só vim conhecer no fim do mestrado, quando já estava assoberbado com 

outras tarefas da pesquisa e na escrita desta dissertação. 

O processo de amadurecimento oferecido por esta dissertação é rico em função 

da construção de conhecimento com participação das tecnologias digitais atualmente, o 

que para as diferentes áreas e subáreas de conhecimento podem, dentre outras tantas 

possibilidades, norteá-las no sentido de como os professores - imersos ao contexto 

tecnológico - podem auxiliar seus alunos. Dessa forma, este trabalho pode contribuir 

com a educação musical no entendimento das diversas partes envolvidas no âmbito do 

ensino e aprendizagem musical, o ensino de música pode ser mais moderno, diverso e 

mais humano, potencializando as facilidades de cada aluno, integrando-o na construção 

do saber e promovendo uma experiência rica e empolgante. 

Assim sendo, desejo que este trabalho seja “desobstrutor” dos entendimentos 

arcaicos e estimule insights nos professores de música para com as possibilidades em 

sala de aula e na pesquisa de outros temas ligados às temáticas abordadas aqui. Esta 

pesquisa também deu margem para pensar em futuras pesquisas, no sentido da formação 

de professores de música, a partir das seguintes reflexões: como acontece a formação de 

professores de música nos ambientes virtuais? Em quais ambientes virtuais essa 

formação acontece? Quais aspectos formativos estão imbricados em uma formação 

musical no ambiente virtual? Por que algumas tecnologias estão mais enraizadas na 

concepção dos professores na contemporaneidade, enquanto outras não? O que define 

essa familiaridade tecnológica? 

Reflito ainda a partir de Livingstone (2018), que traz um importante pensamento 

para os dias atuais, dizendo que as tecnologias digitais obrigam as pessoas a 

organizarem tudo e dessa forma, escancaram os diversos problemas sociais, como um 

alto-falante da humanidade. Por exemplo, as redes sociais não transformaram as pessoas 

em racistas, fascistas, homofóbicas e preconceituosas, elas apenas deram voz às 

pessoas; os relacionamentos entre pais e filhos não ficaram piores, agora eles apenas, 

têm opções de escolha com o que gastar o tempo; as tecnologias digitais não 

dificultaram o trabalho dos professores, elas apenas possibilitam que eles parem de 

reproduzir as mesmas aulas que tiveram em sua formação. 

As tecnologias digitais possibilitam que os professores saiam do automático e 

parem de somente reproduzir as aulas que tiveram em sua formação, preparando aulas 

diferentes com mais dinâmica e mais participação dos alunos (descentralização). O 

gasto de tempo e esforço para preparar uma aula com participação tecnológica estará a 
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depender do contato que o professor tem com determinadas tecnologias que ele tenha a 

pretensão de usar. Por exemplo, um professor que usa frequentemente diversas fontes 

tecnológicas em seu cotidiano e em sala de aula não terá tanto trabalho em preparar as 

aulas, pois já está habituado a usar esse tipo de recurso, mas outro professor que não 

tem contato e prática com determinadas tecnologias pode ter mais dificuldades para 

preparar uma aula com múltiplas fontes tecnológicas. 

A educação de modo geral, sobretudo a educação musical evoluirá quando 

estiver seguindo paralelamente os passos da humanidade, por enquanto terá que 

caminhar mais, pois as tecnologias digitais já poderiam estar diluídas em todas as 

disciplinas e áreas profissionais, como acontece cotidianamente com as pessoas. Essa 

difusão não aconteceria com o governo comprando, por exemplo, uma lousa digital para 

todas as escolas, visando “salvar o país da era primitiva enraizada até os dias atuais”, 

mas, trabalhando a formação de professores e dando autonomia e financiamento para 

que eles possam adquirir seus materiais específicos para uso naquela determinada 

realidade escolar. 

O ensino de música também está acontecendo por vias tecnológicas, gostem os 

professores ou não, uma vez que seus alunos (e os próprios docentes) estão usando 

tecnologias digitais de forma desenfreada no cotidiano, sendo este o novo paradigma da 

educação musical: a quebra do distanciamento cibernético nos ambientes de ensino. E o 

primeiro passo está a depender do docente, que deve usar os recursos que já conhece, 

como por exemplo as redes sociais, mas também pode conhecer o que está em alta para 

seus alunos, visando contemplar o contexto e a bagagem musical deles. 

Aos gestores, professores e outros profissionais que negam a importância das 

tecnologias digitais na escola, inclusive proibindo o uso dela, afirmo que essa atitude 

pode estar escancarando um desconhecimento e despreparo desses sujeitos de lidar com 

os recursos tecnológicos e não com impactos negativos aos alunos. Já não se deve 

discutir se a escola é um espaço para uso das tecnologias digitais, pois elas estarão lá de 

qualquer forma, cabe refletir sobre a formação de professores de música no sentido de 

como eles poderiam, a partir das vivências dos alunos dentro e fora da sala de aula, 

mediar a construção de conhecimento musical de maneira sistêmica, criativa e 

prazerosa. 
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APÊNDICES 

 

Projeto de extensão 

Título: Curso de iniciação à guitarra elétrica 

Ano: 2017 

Período: primeiro semestre de 2017 

Município de realização: Natal - RN 

Espaço de realização: Escola de Música da UFRN 

Abrangência: Local 

Público alvo: comunidade externa e interna 

Unidade proponente: Escola de música/ UFRN 

Área principal: Cultura 

Área do CNPq: Linguística, Letras e Artes 

Fonte de financiamento: Ação autofinanciada (mediante pagamento de discentes). 

Nº de bolsas solicitadas: 0 

Nº de discentes envolvidos: 20 

Público estimado: 20 pessoas 

Tipo de cadastro: submissão de nova proposta 

Modalidade do curso: presencial 

Tipo de curso: iniciação ao instrumento 

Carga horária: 15 horas 

Previsão de nº de vagas: 20 vagas 

Detalhes da ação 

 

Resumo: 

O curso de iniciação à guitarra surgiu para sanar a procura dos alunos da escola de 

música da UFRN e da comunidade que tem interesse em estudos voltados à guitarra elétrica. O 

projeto visa ainda diminuir a demanda deixada após o fim do curso básico em música da UFRN. 

O curso será ministrado de forma presencial em aulas teóricas e práticas e acontecerão 

semanalmente com grupos de até três alunos por turma, contendo práticas de exercícios 

individuais e em grupo.  

 

Programação: 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

NORTE 

ESCOLA DE MÚSICA 

Curso de Extensão 

Projeto: Curso de iniciação à guitarra elétrica 

Plano de curso 

Caracterização: 

DISCIPLINA: curso de extensão 

PÚBLICO ALVO: Crianças e adolescentes a partir dos 7 anos. 

CARGA HORÁRIA: 15 h 

 

Ementa: 

Estudo no instrumento (guitarra) a nível de iniciação e capacitação, trazendo como foco 

principal a compreensão da associação entre teoria e prática. Desmistificando aspectos e 

elementos relevantes da prática no instrumento com exercícios aplicados para um melhor 

desempenho. 

 

Objetivos: 

• Desenvolver a capacidade de leitura musical no instrumento; 

• Promover o reconhecimento de diversos acordes, suas formas e possibilidades; 

• Capacitar à prática instrumental de músicas de diversos gêneros; 

• Explorar as diferentes maneiras de execução musical; 

• Estudar o reconhecimento no braço do instrumento (mapeamento); 

 

Conteúdos programáticos: 

• Escalas maiores; 

• Escalas pentatônicas; 

• Acordes e suas variações: maiores, menores, com 7ª, com 9ª, com 11ª e 13ª; 

• Solfejo na escala de Dó maior; 

• Leitura melódica simples e posteriormente com síncopes, quiálteras e contratempos; 

• Repertório (será escolhido pelos alunos com orientação do professor); 
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Roteiro de entrevista 

 

Fale um pouco da sua experiência/trajetória musical 

• Como você começou a aprender música? 

• De que forma você aprendeu a tocar? 

• Teve ajuda da família, dos amigos, do computador, de livros? 

Como você faz para aprender/estudar guitarra? 

• De que forma você estuda guitarra? 

• O que você usa para aprender? Livros, computador, aulas, amigos, (pegar de) 

ouvido, aprende assistindo bandas, celular. 

• Antes você aprendia de outras formas? Quais? 

Quais tecnologias você usa para aprender música? 

• Você utilizava tecnologias antes de fazer o curso de extensão? 

• De que forma você usa essas tecnologias para aprender? 

• Você acha que o aprendizado por tecnologias diferentes se complementa? Se 

ajudam? 

• Como você faz a associação do aprendizado por tecnologias diferentes? 

• Você acha que essa associação está mais sob a responsabilidade (está 

dependendo mais) do homem ou da máquina? 

• Você enxerga algum aspecto potencialmente negativo no uso de tecnologias? 
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Perguntas feitas por whatsapp 

 

Boa tarde, você é um dos colaboradores de minha pesquisa de mestrado (em fase de 

conclusão) e gostaria que pudesse contribuir mais, respondendo as seguintes questões: 

• As tecnologias digitais usadas no curso de extensão contribuíram para seu 

aprendizado? Se sim, de que forma? 

• Com a experiência do curso de extensão, algo mudou na sua utilização de 

tecnologias digitais para aprender música? 

Para facilitar a interação, as questões podem ser respondidas no formato de gravação de 

áudio pelo whatsapp. 

Desde já agradeço sua participação nesta pesquisa e fico no aguardo de sua colaboração. 
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Folder do recital 
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Foto da turma do CIGE 2018 

 

 

 

 

 


