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RESUMO 

Este trabalho apresenta uma proposta pedagógico-musical utilizando o aplicativo 

musical gratuito Walk Band, que simula virtualmente os instrumentos bateria, baixo, 

guitarra e teclado. A proposta foi direcionada para a realização de atividades musicais 

que envolviam composição, apreciação e performance musical no ambiente virtual 

Google Classroom. Essas atividades foram baseadas em princípios da educação 

musical, de Keith Swanwick (2003), e em seu modelo C(L)A(S)P, além da teoria do 

significado musical, de Lucy Green (1997; 2008), e em sua abordagem de 

aprendizagem informal. Apesar de essa proposta não ter sido implementada, refletimos 

que a performance e a técnica musical devam ser readaptadas ao contexto da prática 

musical virtual pois o aplicativo de instrumentos musicais requer diferentes habilidades 

técnicas e a apresenta limitações de expressividade musical.  

Palavras-chave: Aplicativo Musical. Prática musical. Significado musical. Modelo 

C(L)A(S)P. 
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2.4.	Utilização	de	Smartphones	e	Tablets	nas	aulas	de	música	 33	....................................................................

4. Proposta Pedagógica: Andar com a música 36 ..........................................................

4.1.	Ambientando-se	no	Walk	Band	 36	.........................................................................................................................

4.1.1.	Instrumento	virtual	Bateria	(Drum	Kit)	e	Bateria	 37	..........................................................................

4.1.2.	Instrumento	Virtual	Teclado	 39	....................................................................................................................

4.1.3.	Instrumento	Virtual	Guitarra	 40	..................................................................................................................

4.1.4.	Instrumento	Virtual	Baixo	 41	........................................................................................................................

4.2.	Ambientação	no	GoogleClassroom	 42	...................................................................................................................

4.2.1.	Inspire-se	 42	..........................................................................................................................................................

4.2.2.	Escolha	seu	Instrumento!	 43	..........................................................................................................................
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1. INTRODUÇÃO 

Sempre existiu um violão aqui em casa e ocasionalmente me despertava a 

curiosidade de explorá-lo. Além do violão, me interessei por outros instrumentos 

musicais que via na igreja como teclado, bateria, baixo e guitarra. Com o tempo, vi 

na igreja uma ótima oportunidade para aprender a tocar bateria e estar dentro da 

banda da igreja, que me proporcionava trocar experiências musicais com outras 

pessoas. 

Paralelamente às aulas particulares de bateria na igreja, conheci o projeto 

musical “Santa Maria em Pauta” aonde logo de início me senti acolhido e motivado 

a fazer música. Tendo parceria com a Secretaria de Educação, o projeto é formado 

por professores da rede pública de música da área de Artes. Nesse espaço, me 

sentia livre para explorar quantos instrumentos quisesse e, além de estar evoluindo 

musicalmente, também me divertia bastante. Aproveitei o máximo de aulas que 

pude assistir, pois o projeto é isento de mensalidade, tendo apenas uma colaboração 

voluntária. A grande peça-chave para eu estar na UnB foram as professoras  do 1

projeto que fizeram com que eu me apaixonasse por tocar e experimentar no meu 

próprio ritmo de aprendizado. Com o decorrer do tempo, comecei a acreditar que a 

música poderia se tornar minha profissão. 

Além de fazer tantas aulas e ter o privilégio do contato com diversos 

instrumentos musicais desde jovem, a internet me propiciou grande ajuda nos meus 

estudos musicais. Com o advento do smartphone , o acesso à internet foi ainda 2

mais fácil, me dando acesso a sites e aplicativos que me auxiliassem em treinos e 

exercícios musicais em qualquer lugar que estivesse. 

Quando cheguei no ensino médio, já estava convencido de que queria me tornar 

um músico profissional. Sempre estudei em escola pública, mas não havia práticas 

musicais em aulas. Havia saraus, shows de talentos e intervalos culturais, mas a aula de 

música nunca esteve dentro da sala de aula. Consequentemente, me desinteressei pelas 

 No texto alternarei palavras feminino e masculino a fim de balancear a representatividade de gênero.1

 Celular que pode ser conectado à internet e que tem suas funcionalidades próximas a um computador pessoal.2
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disciplinas da escola, estudando apenas pela vontade de terminar meus estudos e 

ingressar na Universidade de Brasília, no curso de música. 

Já no curso de licenciatura em música na UnB, descobri novos caminhos que eu 

poderia seguir musicalmente, além de ter como meta o virtuosismo e a performance 

musical. Tive oportunidade de estar à frente de uma turma, ensinando música e 

ministrando atividades musicais. Com o Programa de Iniciação à Docência (PIBID) e o 

Estágio Supervisionado, conheci e participei de diferentes contextos escolares de aulas 

de música, observando que as aulas de música tinham como base a performance, 

apreciação e criação, sendo assim interdependentes entre si. 

Ao longo da minha graduação, tive contato com três escolas e um projeto 

musical: Centro de Ensino Médio Paulo Freire (CEM Paulo Freire), Centro de Ensino 

Especial de Deficientes Visuais (CEEDV), Escola Classe 115 Norte (EC 115N) e o 

Projeto Santa Maria em Pauta, citado anteriormente.  

Minha primeira experiência dentro de uma sala de aula foi como pibidiano  no 3

CEM Paulo Freire. Atuei na disciplina de Artes ajudando a professora nas rotinas de 

sala de aula. Grande parte do tempo observei e auxiliei na organização da sala, 

elaboração e aplicação de atividades. A disciplina era dividida em três segmentos: artes 

visuais, artes plásticas e música. Nas atividades que realizamos no CEM Paulo Freire, 

focamos em fazer relações com o conteúdo das provas, utilizando assim a música como 

complemento da avaliação. Infelizmente, só havia atividades musicais quando 

realizadas por nós, pibidianos, pois a professora não era da área de Música. Tocávamos 

algumas músicas, ou algum aluno se apresentava musicalmente. Na turma havia alunos 

que se relacionavam com a música de diversas formas: alguns como instrumentistas, 

outros como cantores e alguns como rappers . Porém, a maioria dos alunos apenas 4

apreciava as práticas musicais. 

Em seguida, também como pibidiano, atuei no CEEDV.  O Centro de Ensino 

Especial de Deficientes Visuais é a única escola pública exclusiva a deficientes visuais 

no Distrito Federal. As aulas funcionam em forma de atendimentos, onde ocorrem 

atividades adaptadas das professoras para as alunas, que são recebidas e tratadas a partir 

  Termo usado para referir-se aos alunos da universidade atuando no Programa de Iniciação à Docência 3

(PIBID).

  Quem canta rap.4
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de suas particularidades. Lá, descobri outra forma de ver como a música se relaciona 

com o ser humano.  

As alunas utilizavam smartphone para auxiliar no aprendizado e também para 

uma melhor comunicação entre professores e alunas. O aparelho eletrônico também 

esteve presente como reprodutor de mídia nas atividades musicais. Porém, essas 

atividades consistiam apenas nas alunas prestarem atenção no que a professora estava 

executando e tentarem repetir o que foi tocado. Por fim, havia muita apreciação e muita 

performance, mas não havia criação musical. 

No primeiro semestre de 2019, atuei como estagiário no Projeto Santa Maria em 

Pauta na turma de Projeto de Estágio. Foi o momento que mais tive liberdade de poder 

organizar e estar à frente de atividades musicais. Na minha experiência, fiz planos de 

aulas que tinham como objetivo desenvolver habilidades técnicas dos alunos e 

incentivar sua expressão musical por meio de instrumentos de percussão. Utilizei como 

base princípios de atividades de movimento corporal, elaboradas por Émile Henri 

Jaques-Dalcroze e atividades relacionadas à paisagem sonora, experimentação de 

timbres e texturas musicais propostas por R. Murray Schafer. Diferentemente do 

CEEDV e do CEM Paulo Freire, pude identificar a presença da criação musical a partir 

das experimentações timbrísticas dos instrumentos percussivos, improvisações e 

variações de frases musicais aprendidas. Havia então a presença de composição, 

performance e apreciação nas atividades musicais.  

No semestre seguinte, atuei na EC 115N, onde não havia instrumentos musicais 

para todos os alunos da escola. Sendo assim, nós estagiários tivemos que improvisar e 

criar instrumentos de materiais recicláveis para a realização das aulas. Os alunos tinham 

entre 8 e 12 anos. Confeccionamos carrilhões, reco-recos e ganzás a partir de 

embalagens de alimentos, garrafas pet, canos PVC e papelão. Realizamos práticas 

musicais dentro e fora da sala de aula, utilizando tal material para uma apresentação 

musical.  

A partir das experiências de estágio e PIBID, percebi que nos ambientes que os 

alunos tiveram contato direto com instrumentos musicais havia uma chance maior de 

haver uma aula com apreciação, performance e criação musical, como aconteceu no 

Projeto Santa Maria em Pauta.  
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Com isso, a falta de instrumentos musicais nas escolas públicas me chamou a 

atenção a buscar novas maneiras de realizar atividades. A partir dos diferentes tipos de 

instrumentos é possível desenvolver uma prática musical. Sejam eles instrumentos 

musicais convencionais, feitos por material reciclável, ou até mesmo instrumentos 

virtuais por aplicativos de smartphone. 

Segundo França e Swanwick (2002, p.8), “composição, apreciação e 

performance são os processos fundamentais da música enquanto fenômeno e 

experiência, aqueles que exprimem sua natureza, relevância e significado”. Esses 

processos compõem o modelo C(L)A(S)P , desenvolvido por Keith Swanwick (1979). 5

As suas letras sem parênteses referem-se a Composition, Audience listening e 

Performance. As letras “(L)” e “(S)” são referentes à Literature e Skill (FRANÇA & 

SWANWICK, 2002, p.17).  

O modelo mostra a base de uma educação musical ativa que integra atividades 

musicais de criação, apreciação e execução. Elas não seguem uma ordem determinada, e 

a ideia é que todas interajam entre si. A técnica e a literatura são elementos 

complementares a essas atividades, que potencializam o aprendizado musical. Cada 

modalidade musical requer diferentes “níveis de engajamento cognitivo” e precisará que 

haja diferentes tipos de atividades que instiguem os processos psicológicos do jogo 

imaginativo, imitação e domínio (FRANÇA e SWANWICK, 2002, p. 21). 

Porém, no contexto escolar onde a música divide espaço com outras disciplinas, 

a preocupação está além do aprendizado musical. Em minha experiência nos estágios 

supervisionados, observei funções da música nas aulas em dois aspectos: primeiro, a 

música em formato de conteúdo curricular ao qual os alunos apenas absorviam 

informações musicais; segundo, as aulas musicais apenas com a finalidade de 

apresentações comemorativas.  

Em ambos os casos, a prioridade parece não ser a educação musical em si, mas a 

música como complemento de atividades escolares, muitas vezes com o foco na 

avaliação. No contexto do CEM Paulo Freire, tive que utilizar meus conhecimentos 

musicais para “transmitir” informações que estariam em avaliações escritas sobre 

música e arte. Na EC 115N, ajudei os alunos a memorizar trechos de letras e fazerem 

  No Brasil, Alda Oliveira e Liane Hentschke traduziram o modelo para (T)EC(L)A, que significa: T = Técnica, 5

E= Execução, C = Composição, L = Literatura e A=Apreciação (NARITA, 2019, p.123).
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atividades musicais com o objetivo de decorarem as melodias e os ritmos para as 

apresentações artísticas, que também eram atividades avaliativas. 

A prática musical não é apenas um complemento de atividades escolares, 

tampouco utilizada apenas para promover apresentações. Segundo França e Swanwick 

(2002), uma educação musical íntegra deve preservar “o instinto da curiosidade, 

exploração e fantasia com a qual as crianças vão para a aula” (FRANÇA, 2002, p.10).  

No contexto do projeto Santa Maria em Pauta, estava presente a liberdade da 

exploração de diferentes instrumentos musicais. Com isso, os alunos podiam 

desenvolver-se musicalmente a partir de seus próprios interesses. Em uma prática 

musical plena, instigamos o desenvolvimento musical para além do nível que Swanwick 

(2003) denominou como “material” A música não é uma mera atividade mecânica, ou 

apenas um exercício de memorização.  

  A escola é um ambiente que promove interações sociais entre professoras e 

alunas, então, a aprendizagem ocorre por meio destas relações humanas. Nas minhas 

experiências de estágio observei que as atividades ampliaram os repertórios musicais 

das alunas, e algumas até começaram a gostar de novos estilos musicais. Segundo Green 

(1997, p. 25 – 26) as características e gostos musicais são influenciados por grupos 

sociais – classe, etnia e gênero. Tais gostos e peculiaridades são construídos a partir das 

vivências musicais e sociais dos indivíduos. Com base em nossas particularidades de 

preferências, gostos, ideologias, atribuímos significados a praticamente tudo que está ao 

nosso redor. 

A prática musical possibilita o diálogo entre os gostos pessoais das alunas, obras 

musicais que os currículos educacionais apresentam, e a bagagem musical da 

professora. Transformá-la em uma experiência significativa só é possível se existir 

abertura “para que os/as educandos/ educandas demonstrem o que já sabem, digam o 

que querem saber e, ativamente, participem do processo educativo” (NARITA, 2019, 

p.133).  

Em relação à música, também são atribuídos significados. Traçamos significados 

tanto aos seus elementos musicais por si só – que demonstra quais gêneros musicais 

mais nos agradam – quanto aos elementos extramusicais, como o conteúdo de suas 

letras, ou o contexto social no qual a experiência musical se insere. Por exemplo, quanto 

mais escutamos um gênero musical, mais nos familiarizaremos com seus elementos 
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musicais – notas, cadências harmônicas, padrões rítmicos e melódicos, entre outros. 

Esses significados e compreensões dos materiais musicais são desenvolvidas por Green 

em sua teoria do significado musical (1997). 

Green (1997) também diz que os significados musicais são construídos, 

mantidos e questionados. O ambiente de aprendizagem que promove diálogos, reflexões 

e criticidade ajuda a formar significados musicais. Como aponta Paulo Freire, "diálogo 

é o encontro dos humanos no mundo para transformá-lo" (Freire,2014/1968, p.174 apud 

NARITA, 2019, p. 122). 

Atualmente, em 2020, estamos passando por uma mudança drástica no mundo 

que afetou diretamente as relações humanas: estamos vivenciando uma pandemia 

causada pela COVID-19, doença proveniente do coronavírus. Isso impôs o isolamento 

social, criando uma necessidade maior de interação virtual entre as pessoas e, 

principalmente, de elaborar novas formas remotas de ensino. Diversas escolas, 

universidades e instituições de ensino adotaram a forma remota de ensino para dar 

continuidade às atividades pedagógicas realizadas anteriormente presencialmente. 

Diferentemente do Ensino a Distância (EAD) o ensino remoto tem sido uma solução 

emergencial por meio de atividades síncronas e assíncronas . 6

A acessibilidade da tecnologia facilita a interação com conteúdo musicais e a 

maioria dos alunos já se apropria de dispositivos inteligentes com extrema facilidade. 

Nas escolas em que atuei, por exemplo, reparei que grande parte dos alunos tinha 

contato com smartphones. Com isso, a acessibilidade dos aparelhos eletrônicos 

possibilita a expansão do fazer musical. 

Não foi coincidência eu ter observado muitos alunos interagindo com aparelhos 

eletrônicos. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2018, 

a internet esteve presente em 79,1% dos domicílios brasileiros fazendo uma razão de 

oito em cada dez domicílios do País (IBGE, 2018) . Nas residências do centro-oeste do 7

mesmo ano, a porcentagem foi de 83,5%. Em 2018, “99% dos domicílios que possuíam 

acesso à internet, o aparelho celular era utilizado para este fim” (IBGE, 2018). 

  Interações que ocorrem em tempo real ou não.6

 Disponível em: <https://educa.ibge.gov.br/jovens/materias-especiais/20787-uso-de-internet-televisao-e-celular-7

n o -
brasil.html#:~:text=Celular%20%C3%A9%20o%20equipamento%20mais,principal%20de%20acesso%20%C3
%A0%20Internet>acesso em 02 nov. 2020>

https://educa.ibge.gov.br/jovens/materias-especiais/20787-uso-de-internet-televisao-e-celular-no-brasil.html%23:~:text=Celular%2520%25C3%25A9%2520o%2520equipamento%2520mais,principal%2520de%2520acesso%2520%25C3%25A0%2520Internet
https://educa.ibge.gov.br/jovens/materias-especiais/20787-uso-de-internet-televisao-e-celular-no-brasil.html%23:~:text=Celular%2520%25C3%25A9%2520o%2520equipamento%2520mais,principal%2520de%2520acesso%2520%25C3%25A0%2520Internet
https://educa.ibge.gov.br/jovens/materias-especiais/20787-uso-de-internet-televisao-e-celular-no-brasil.html%23:~:text=Celular%2520%25C3%25A9%2520o%2520equipamento%2520mais,principal%2520de%2520acesso%2520%25C3%25A0%2520Internet
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As escolas públicas e as universidades estão se adequando ao ensino remoto com 

o auxílio de materiais, plataformas e ambientes digitais que promovem a interação 

virtual entre pessoas. A partir da necessidade da prática musical virtual, emerge-se um 

tópico importante: criar um espaço virtual onde as alunas possam tocar, compor e 

apreciar música. Tendo em vista esse contexto, meu objetivo é desenvolver uma 

proposta pedagógica musical totalmente virtual. Com as inúmeras possibilidades de 

recursos musicais digitais, busquei um aplicativo musical que pode simular 

instrumentos reais a fim de propiciar atividades musicais de performance, composição e 

apreciação. Para isso, encontrei o aplicativo musical Walk Band, que contém quatro 

instrumentos, sendo eles: bateria, baixo, guitarra e teclado. Para propiciar interações 

extramusicais, e ao mesmo tempo para o professor avaliar o nível e desempenho dos 

alunos nas atividades, preparei o ambiente virtual GoogleClassroom para a proposta 

pedagógica apresentada neste trabalho.  

Em síntese, este trabalho tem como finalidade apresentar o aplicativo Walk Band 

e, a partir dele, desenvolver atividades musicais necessitando apenas de um smartphone. 

Dessa forma, pretendo montar estratégias para conseguir propiciar experiências 

musicais significativas aos alunos.  

1.1.OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivo geral 

Apresentar uma proposta pedagógica que promova práticas musicais envolvendo 

composição, apreciação e performance musical no aplicativo Walk Band, e o 

desenvolvimento de fóruns de interações musicais no ambiente virtual 

GoogleClassroom.  

1.1.2. Objetivos específicos 

● Relacionar o modelo C(L)A(S)P, de Keith Swanwick, com as etapas de 

desenvolvimento da proposta pedagógica. 

● Refletir sobre as possibilidades de experiências musicais pela perspectiva da 

teoria do significado musical, de Lucy Green. 
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1.2. ESTRUTURA DO TRABALHO 

No próximo capítulo apresentarei minhas experiências do estágio a partir da 

perspectiva da teoria do desenvolvimento musical de Keith Swanwick, e também pela 

teoria do significado musical, desenvolvida por Lucy Green. Em seguida, relacionarei 

como estes conceitos podem estar presentes nas salas de aula, e qual a importância da 

educação musical, tendo em vista que a música nem sempre é encontrada como 

disciplina obrigatória nas escolas públicas do Distrito Federal. 

No capítulo 3 mostrarei pesquisas científicas da educação musical por meio de 

dispositivos móveis (smartphones e tablets) e aplicativos de música. 

No capítulo 4 será apresentada a proposta pedagógica “Andar com a Música”. 

Apresentarei o aplicativo Walk Band com seus principais recursos e o ambiente virtual 

criado por mim no GoogleClassroom. Também mostrarei atividades com os 

instrumentos virtuais envolvendo princípios do C(L)A(S)P e do discurso musical de 

Swanwick. 

No capítulo final retomarei aos objetivos e refletirei sobre o que aprendi na 

produção deste trabalho, relacionando às minhas experiências pessoais. Também 

demonstrarei as minhas perspectivas de utilização da proposta pedagógica.  
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2. TODO SOM É MÚSICA? 

A palavra “metáfora” tem sua etimologia  oriunda da palavra grega metaphora, 8

que por sua vez é derivada de metapherein, que do grego significa meta (“sobre” ou 

“além”) e pherein (“levar”, “transportar”). A metáfora é conhecida por ser uma figura de 

linguagem que transporta a palavra do seu sentido literal ao sentido figurado. Um dos 

grandes exemplos da metáfora está presente na famosa frase do poeta Luís de Camões: 

“Amor é fogo que arde sem se ver”.  

Assim como uma mesma palavra pode conter vários significados, um som pode 

ou não ter um significado musical. Exemplo disso é que não identificamos como música 

um instrumento sendo afinado. Quando os sons estão dentro de uma situação em que se 

percebe uma “ilusão de movimento”, vivenciamos uma experiência musical. Keith 

Swanwick (2003, p.30) afirma que  
Escutar sons como música exige que desistamos de prestar atenção nos sons 
isolados e que experimentemos, em vez disso, uma ilusão de movimento, um 
sentido de peso, espaço, tempo e fluência. (SWANWICK, 2003, P. 30) 

Não é exclusividade apenas dos instrumentos musicais para conceber uma 

experiência musical. A música é uma organização de materiais sonoros aos quais lhe 

atribuímos tal significado, independentemente de sua origem. Sua matéria-prima é o 

som, e graças ao nosso aparelho auditivo, somos capazes de vislumbrar o universo 

sonoro. Um som isolado é apenas a representação de um fenômeno físico acústico. Mas, 

quando compreendemos esses sons interagindo e criando ilusão de movimento, 

percebemos os sons se transformando em música. Sobre isso, Swanwick (2003, p.30) 

diz: 

A transformação de notas em melodias vai depender de graus de decisões de 
performance, envolvendo escolha de velocidade, peso sonoro, acentuação e 
equilíbrio, entre os vários componentes e outros elementos de articulação. 

Observa-se que os processos de transformação desses elementos musicais são 

“metafóricos”. Primeiro, os materiais sonoros que se movimentam pela intenção 

musical dão vida ao som e quando nos fazem sentido, associamos a uma unidade/frase 

  Disponível em: <https://www.figurasdelinguagem.com/metafora/> acesso em 13 nov. 20208

https://www.figurasdelinguagem.com/metafora/
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musical ou a uma melodia. Assim, podemos perceber e executar diferentes formas da 

expressão musical, seja identificando sequências de notas tocadas em diferentes 

instrumentos, ou tocar as notas mais rápidas ou mais lentas, com variações de 

intensidades e articulações (SWANWICK, 2003, p.30 – 32). 

 Para se comunicar, o ser humano se utiliza das palavras para expressar o seu 

pensamento, formando assim uma frase. Porém, um mesmo grupo de palavras em uma 

frase pode ter diferentes significados dependendo da organização destas palavras, da 

utilização de acentos e vírgulas, e da entonação utilizada para expressá-las. Exemplo: 

“Este carro não é meu” (Negação da posse do carro) “Este carro, não. É 

meu!” (Afirmação da posse do carro), “Este carro é meu, não?” (Dúvida da posse do 

carro).  

Sendo assim, também existem várias possibilidades de expressar frases 

musicais. A partir de seus materiais musicais, como a substituição de notas em um final 

de uma melodia, ou a utilização de outras técnicas para expressá-la. Mas também pode 

ser ressignificada a partir de sua organização e interação com outras frases. 

Também podemos pensar em forma musical como uma estrutura definida por 

padrões musicais específicos e relacionadas a certas características em comum, como 

uma repetição constante de um motivo melódico. Exemplos clássicos de estruturas 

musicais é a forma de 12 compassos do blues e a forma instrumental do rondó. Os 

padrões musicais estão sempre em movimento, assim como nossos pensamentos e 

ideias estão sempre se transformando (ibidem, p. 35). Swanwick (2003, p.32) também 

discorre sobre a “forma” como elemento metafórico, que neste caso não tem relação 

com as formas como rondó ou 12 compassos de blues, mas com uma “quebra de 

expectativa”.  

Diante desse vislumbre e mergulho pelas formas e frases musicais, que são 

construídas por materiais sonoros, entramos em uma experiência musical plena, uma 

experiência na qual nos deixamos levar pela música. Tal vivência concebe o “fluxo” 

musical, que nasce quando todos os três níveis do processo metafórico estão ativados. 

“Se queremos chamar isso de ‘experiência estética’ ou de ‘fluxo’, essas experiências 

culminantes dão à música um lugar especial virtualmente em cada cultura”. (ibidem, p. 

33). Como a música é impalpável, os processos metafóricos da música também são 

invisíveis, porém são observados por camadas nas atividades musicais (ibidem, p.56). A 



20

Figura 1 a seguir mostrará os elementos do discurso musical, segundo Swanwick (2003, 

p. 85). 

Figura 1 - Metáfora como Produto e Processo 

 

Fonte: SWANWICK, 2003, p. 85.  

Este processo metafórico ocorre de maneira totalmente pessoal. De certo, 

existem obras musicais que contém estruturas, formas e materiais musicais mais 

elaboradas do que outras. Porém, nem toda pessoa atribui um valor por músicas e 

gêneros musicais apenas pelos seus materiais sonoros. Esses materiais “são artificiais, 

históricos e aprendidos” (GREEN, 1997, p.28).  

O ser humano tem diferentes relações com a música, e a música tem significados 

singulares para cada sujeito. Segundo Green (1997, p. 25 – 26) as características e 

gostos musicais são influenciados por grupos sociais – classe, etnia e gênero. Tais 

gostos e peculiaridades são construídos a partir das vivências musicais e sociais dos 

indivíduos. A partir de nossa singularidade de preferências, gostos, adquirimos atração 

ou repulsa – consciente ou não – diante de tudo que escutamos musicalmente. 

As compreensões dos materiais musicais são desenvolvidas por Green em sua 

teoria do significado musical (1997). Sendo assim, Green classifica-os como: 
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Significado Inerente  Afirmativo: quando estamos familiarizados com um 9

estilo musical entendemos suas nuances e seus materiais sonoros. Assim, nos deixamos 

levar pela música; 

Significado Inerente Repulsa: não estamos familiarizados com o estilo. O 

som ou a experiência sonora não faz sentido musicalmente; 

Significado Delineado Positivo: nos identificamos com o sentimento, 

contexto, lembrança expressos na música (vestimentas, valores políticos, estilo de vida, 

etc.); 

Significado Delineado Negativo: relacionamos a experiência sonora a valores, 

sociais, culturais ou políticos, que discordamos, ou a grupos sociais aos quais não 

pertencemos, ou a lembranças que não nos agradam. 

Essas relações entre os significados musicais levam a diferentes resultados. 

Segundo Green, quando ouvimos uma música de um determinado gênero ao qual 

estamos familiarizados e também nos identificamos com a mensagem extramusical que 

a música traz, ocorre a celebração musical. Mas, quando uma música não apresenta 

formas e elementos musicais que estamos habituados a escutar e tampouco não nos 

identificamos com a letra ou o contexto social da obra, ocorre a alienação. A 

ambiguidade musical pode ocorrer quando alguém gostar da “batida” de uma música, 

mas não ser simpático com o conteúdo extramusical presente na obra artística, ou 

quando apoia a causa do grupo que faz a música mas não gosta de como os elementos 

musicais são trabalhados.   

O significado intersônico (anteriormente denominado inerente) e o significado 

delineado estão entrelaçados, o que torna, muitas vezes, difícil de dissociá-los. Com 

isso, ao ouvir uma música, pode ser julgada pelo ouvinte apenas pela representação 

estigmatizada que seu gênero sofreu ao longo da história. Um exemplo é o gênero 

musical reggae, estereotipado pelo incentivo ao uso recreativo da cannabis, sendo que, 

o movimento Rastafari é proveniente por fortes críticas sociais que denuncia a 

desigualdade social, o racismo, e o consumismo desenfreado oriundo do capitalismo . 10

Outro exemplo é o funk carioca, que apesar de sua origem denunciativa do cotidiano das 

 A partir de seu livro de 2008, Lucy Green passa a denominar este tipo de significado como Intersônico.9

 Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/artes/reggae.htm. Acesso em 13 de dezembro de 2020.10
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favelas do Rio de Janeiro, é associada por muitos como música de apologia às drogas e 

vulgaridade, além de ser deslegitimado por muitos como uma manifestação cultural. 

A “estigmatização” reforça preconceitos a determinados gêneros musicais, o 

que se torna difícil desassociar os materiais sonoros aos significados delineados. De 

fato, nesses gêneros há músicas com temáticas machistas , banalizando o uso de drogas 11

ou o incentivo à violência. Porém, em muitos gêneros musicais que são “socialmente 

aceitos” também encontramos letras com temáticas, por exemplo, que coloca a imagem 

feminina submissa a desejos masculinos. Vemos um exemplo da canção “Minha 

Namorada”, feita em 1960 por Vinícius de Morais e Carlos Lyra: 

Você tem que me fazer um juramento 

De só ter um pensamento 

Ser só minha até morrer 

Apesar do movimento da bossa nova ser conhecida por sua elegância e caráter 

rebuscado, também pode reproduzir mensagens machistas. Com isso, é de extrema 

importância o professor ser crítico diante das ambiguidades dos significados musicais 

que podem ocorrer. “Uma pessoa experienciando um estado de celebração musical, por 

exemplo, pode estar reproduzindo valores altamente ideológicos” (NARITA, 2019, 

p.126). 

Além do mais, quanto mais escutamos e estamos familiarizados com várias 

manifestações musicais, mais seremos sensíveis aos materiais sonoros, e melhor 

poderemos distingui-los (NARITA & FEICHAS, 2015, p.26). Para ocorrer uma 

experiência musical, os dois tipos de significados devem estar operandos. Porém, nem 

sempre estarão relacionados simetricamente, e tampouco, nem sempre a pessoa 

distinguirá tais significados (ibidem, p.27). 

Qualquer música pode ser ouvida e compreendida diferentemente e, a resposta 

que o aluno dará aos significados musicais influenciará tal processo. Quando o aluno 

consegue se familiarizar com vários estilos musicais, cada vez mais será sensível aos 

materiais sonoros. Assim, quanto maior a percepção de distinguir diferentes estilos de 

fazer música, maior seu "senso crítico e reflexivo" aos elementos musicais e aos 

 Comportamentos masculinos que colocam as mulheres em posições subdominantes.11
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conteúdos extramusicais. Mesmo com a não-familiaridade ao estilo musical de todo o 

repertório, o aluno poderá avaliar os materiais sonoros, e, por meio da prática musical, 

ressignificar aquele estilo musical. (NARITA & FEICHAS, 2015, p.27).  

Diante disso, é de extrema importância introduzir a performance musical a 

diferentes gêneros musicais e incentivar as alunas para se abrirem às diversidades 

musicais que estão ao seu redor. Apesar de parecer um ponto de partida seguro a 

inclusão de músicas “comerciais” , por serem canções que geralmente são bem-aceitas à 

maioria das pessoas, podemos estar negligenciando uma variedade de gostos musicais 

das alunas na escola, especialmente aquelas pertencentes à minoria cultural. 

Pela teoria do significado musical de Green, é observável que os significados 

delineados e intersônicos musicais são propensos a mudar à medida que os níveis 

musicais são transformados. Em suma, a busca apenas pela celebração musical não deve 

ser o objetivo central, e sim, a busca por desenvolver uma compreensão musical crítica 

aos alunos (NARITA & FEICHAS, 2015, p. 27). 

2.1. PRÁTICA MUSICAL SEM INSTRUMENTO MUSICAL 

A qualidade de uma prática é constituída pela capacidade de transformar os 

níveis musicais, ressignificado assim seus materiais musicais e extramusicais. Essas 

transformações e significações são realizadas a partir de atividades musicais, que são 

constituídas por criar, apreciar e tocar. Percebe-se que mesmo sem o contato direto com 

o instrumento musical, é possível um professor propiciar atividades musicais. França e 

Swanwick (2002, p. 13 apud Reimer 1996, p. 75) advogam que o exercício da escuta 

ativa é uma prática musical. 

A apreciação é um dos pilares da aprendizagem musical. O nosso mundo está 

rodeado de música. Seja em ambientes formais, ou até mesmo compartilhando o fone de 

ouvido com uma amiga no intervalo da escola. A prática musical está além de apenas 

tocar um instrumento. A apreciação (Apreciation), em contraposição à afirmativa de ser 

uma atividade passiva, é justamente o que nos possibilita assimilar e distinguir as 

infinitas possibilidades de fazer e organizar materiais sonoros. Quando ouvimos música 

estamos engajados com o fazer musical. A partir da escuta que podemos absorver 

diferentes performances, expressões e formas. 



24

O fazer musical, a performance, ou simplesmente tocar, se torna o elemento 

fundamental da expressão musical. E, a performance musical, assim como a apreciação, 

está muito próximo de nós, até mesmo de quem não se considera músico. Com isso, a 

apreciação capacita a absorção de ideias musicais, e a performance possibilita executar 

e organizar ideias musicais. 

Já na criação musical (Composition) é configurada pela nossa experiência 

musical e pela nossa capacidade de organizar frases e formas musicais. França e 

Swanwick (2002, p.9) dizem que “uma composição é o resultado de organizações de 

ideias musicais, compostas por diferentes formas, frases e expressões musicais”. Diante 

isso, é fundamental o repertório de materiais sonoros para a criação musical. Só criamos 

algo a partir do que já existe e do que sabemos, e a criatividade está justamente em 

explorar as diversas formas de organizar tais materiais sonoros. Segundo França e 

Swanwick, podemos nos envolver em duas atividades de composições musicais. São 

elas: 

Composição como processo: A partir da exploração e da curiosidade de 

organizar de diferentes formas materiais musicais da aluna. “Compor é uma forma de se 

engajar com os elementos do discurso musical de uma maneira crítica e construtiva, 

fazendo julgamentos e tornando decisões” (ibidem, p. 10). 

Composição como produto: Os alunos criam símbolos e metáforas musicais, e 

ao compartilharem geram um tipo de significado e comunicação musical que pode ser 

registrado, ou convertido em um produto musical. “Nem tudo que fizer será 

musicalmente significativo, mas a maior importância é no significado e na 

expressividade que o produto musical é capaz de comunicar” (ibidem, p. 11). 

Quanto maior a habilidade de manipular os materiais musicais, maiores são as 

possibilidades de fazer música. Diante disso, a técnica (Skill) será necessária durante 

todo o percurso de atividades musicais com a finalidade de refinar o fazer musical. A 

técnica se refere à competência de expandir as possibilidades de se expressar 

musicalmente. É o que possibilita, por exemplo, um cantor conseguir fazer um 

crescendo em um trecho musical, ou uma pianista fazer arpejos rapidamente, e um 

baterista conseguir ser preciso no metrônomo em uma gravação em estúdio (ibidem, p. 

22). 
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Ao decorrer das atividades musicais, é preciso conceituar a prática a fim de 

organizar as informações (Literature). Na apreciação musical (Apreciation) está contida 

a necessidade de compreender os diferentes materiais musicais e suas diversas formas 

de expressá-las. Já na performance, a compreensão da teoria musical possibilita o 

entendimento de padrões que estão contidos nos materiais musicais, e como eles se 

comportam. E na composição, estudando as formas musicais, as técnicas 

composicionais e as diferentes possibilidades de arranjar a música (instrumentação e 

orquestração), temos o entendimento de nuances de diversos gêneros e estilos musicais.  

Não obstante, a técnica e a literatura são parte da prática musical. França e 

Swanwick (2002, p. 22) acreditam que 

[...] a partir da separação conceitual entre a compreensão musical e a técnica, 
podemos clarear a natureza dessa interação. A técnica se refere à competência 
funcional para se realizar em atividades específicas, como, por exemplo, 
fazer um crescendo na performance. Consideramos a compreensão musical 
como o entendimento do significado dos elementos do discurso musical: 
materiais sonoros, caráter expressivo, forma e valor.  

Diferentemente de uma abordagem “tradicional” de ensino de música, 

Swanwick integra a conceituação (Literature) e a técnica (Skill) nas práticas musicais.  

Apesar da ausência de recursos musicais nas escolas que tive contato como 

estagiário e pibidiano, a música sempre esteve presente nesse ambiente. Seja sendo 

escutada sozinhas em fone de ouvidos pelos alunos, cantadas para reger brincadeiras 

infantis, e até mesmo como tema a ser discutido por professores e alunos. A música faz 

parte da rotina do ser humano. O ser humano é um ser musical. 

Na minha experiência no Centro de Ensino Médio Paulo Freire (CEM Paulo 

Freire), em 2018, não havia professor com formação plena em Música, tampouco a 

existência da disciplina Música. Também, não havia recursos musicais a todos os alunos 

e nem uma sala adequada para a realização de práticas musicais. Porém, tal contexto 

não impediu que atividades musicais fossem presentes nas salas de aula. Houve 

atividades de apreciação musical, em que os alunos tentavam identificar elementos 

materiais da música, como “que instrumento vocês ouviram? ”, ou “qual gênero musical 

esta música pertence? ”. 
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Em um certo nível, nestas atividades houve uma prática musical. A 

performance musical está além de tocar um instrumento musical de fato. Como citado 

anteriormente, o fazer musical está presente na prática do acompanhar de palmas à 

participação formal de uma obra musical para um público (ibidem, p. 14). 

Nas atividades presentes nas escolas em que estagiei, tanto no CEM Paulo 

Freire quanto na EC 115N, percebia que nas atividades de música havia características 

fragmentadas do modelo C(L)A(S)P. No CEM Paulo Freire, a apreciação (Apreciation) 

ocorria com os alunos prestando atenção às Execuções (Performance). Em seguida, as 

informações sobre a música (Literature) eram requeridas dos alunos como avaliação.  

Já na Escola Classe 115 Norte, podemos identificar a apreciação (Apreciation) 

quando os alunos estão prestando atenção em quando nós tocávamos. Os alunos 

tentavam imitar (Performance) os padrões rítmicos e melódicos utilizando os 

instrumentos recicláveis, as palmas, ou a voz. Diante disso, nós orientávamos a melhor 

maneira de conseguir reproduzir as ideias musicais dando sugestões de movimentos 

técnicos (Skill). Podemos ponderar a presença da Composição nestas atividades, 

considerando que alguns dos alunos realizavam pequenas variações ou diferentes 

interpretações dos padrões musicais que aprenderam por imitação.  

Tocar e criar música são atividades que requerem diferentes níveis técnicos. 

Podemos tocar apenas por repetição ou imitação, sem envolver um processo racional 

diante disso. Porém, a criação musical se dá pelo fazer musical e pela nossa capacidade 

de organizar frases e formas musicais. A música que é tocada, também pode ser criada. 

Por fim, o modelo C(L)A(S)P pode estar presente em atividades em que não há o 

contato com instrumentos musicais.  

2.2. ENTÃO PARA QUÊ INSTRUMENTO MUSICAL? 

A possibilidade de criar música sem instrumentos musicais não deve ser uma 

justificativa à falta de recursos musicais nas escolas. A Lei de Diretrizes e Bases diz que 

“o ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá o 

componente curricular obrigatório da educação básica” (LDB, artigo 26, inc. 2, 
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BRASIL). No inciso 6 do artigo presente diz que “as artes visuais, a dança, a música e o 

teatro são as linguagens que constituirão o componente curricular ”. 12

No âmbito do Distrito Federal, a educação musical está assegurada a todos os 

estudantes da educação básica da rede pública do Distrito Federal. (PORTARIA Nº 143, 

2020, Art. 1º). Ademais, o documento declara que turmas cujo nível seja Educação 

Infantil (até o 5º ano do Ensino Fundamental), serão ministradas por professor(a) 

pedagogo/a, preferencialmente, com curso de formação continuada em Educação 

Musical (PORTARIA Nº 143, Art. 2, §1º). Nos Anos Finais do Ensino Fundamental e no 

Ensino Médio há a obrigatoriedade da oferta de Música ser ministrada por professor(a) 

com licenciatura plena em Música (PORTARIA Nº 143, Art. 2, §2º).  

No Plano Distrital de Educação (PDE) , em relação aos recursos musicais e ao 13

espaço para a realização destas aulas, está assegurado a “disponibilidade de 

instrumentos musicais e sonoros das instituições educacionais públicos para a educação 

infantil” (meta 1 inciso 17), e a “garantia de espaços adequados que respeitam a relação 

entre formação do professor e o componente curricular em que atua” (Meta 2, inciso 5). 

Segundo o site oficial do Governo do Distrito Federal , há aproximadamente 14

683 escolas públicas no Distrito Federal (incluindo também Centros de Ensino 

Profissionalizantes, jardins de infância, Centro de Educação de Primeira Infância 

(CEPI), Centro de Línguas (CIL) e Centros de Ensino Especiais). Nas escolas públicas 

do Distrito Federal, há uma grande demanda de estudantes e, consequentemente, ocorre 

a lotação de turmas tornando o trabalho de lecionar desafiador. De acordo com a 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), em 2019 foram 

realizadas 79.741 matrículas nas escolas públicas do Distrito Federal.   

É desafiador proporcionar um ensino de qualidade e garantir recursos musicais 

a esta demanda tão grande de estudantes. O papel da música ainda fica mais 

comprometido onde tem sua divisão com as outras formas de linguagem, se 

enquadrando na disciplina de “Artes”.  

 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm> acesso em 15 nov. 2020>12

Disponível em : <http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/01/pde_site_versao_completa.pdf 13

>acesso em 15 nov. 2020. 

 Dados organizados pelo próprio autor. Disponível em: <http://www.se.df.gov.br/escolas/>. Acesso em 05 ago. 14

2020.

http://www.se.df.gov.br/escolas/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/01/pde_site_versao_completa.pdf
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Por conseguinte, a ausência de instrumentos musicais não deve tratado com 

desdém. De fato, é possível desenvolver diferentes maneiras de tocar um instrumento 

reciclável, ou até mesmo um instrumento virtual. Mas, a necessidade de ter o contato 

direto com o instrumento musical não deve ser uma exclusividade apenas a pessoas que 

têm contato com a prática musical fora das escolas. 

Afinal, todas as Escolas Públicas do Distrito Federal deveriam ter recursos 

musicais e estruturas para receber aulas de música. Isso infelizmente não acontece na 

prática. É injusto alunos das escolas públicas não terem oportunidades musicais nas 

salas de aula, ambiente que passam por grande parte da sua infância e adolescência. Por 

isso, é de grande importância que toda a comunidade escolar se mobilize para 

reivindicar que as escolas públicas do Distrito Federal alcancem um padrão mínimo de 

infraestrutura de receber práticas musicais. 

Dentro deste contexto, também é necessário investigar possibilidades de novos 

recursos musicais a fim de propiciar uma prática musical. Tendo como exemplo a 

confecção de instrumentos por materiais recicláveis e a utilização de aparelhos 

eletrônicos, é possível encontrar alternativas emergenciais de promover atividades 

musicais que envolvam performance e criação musical dentro das salas de aula com 

poucos recursos musicais. Mesmo que não seja o ideal. 

3. PRÁTICA MUSICAL VIRTUAL  

O mundo virtual já é uma realidade para grande parte da população brasileira. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2018, a internet 

esteve presente em 79,1% dos domicílios brasileiros fazendo uma razão de oito em cada 

dez domicílios do País (IBGE, 2018). Nas residências do centro-oeste do mesmo ano, a 

porcentagem foi de 83,5%. A cada ano essa percentagem aumenta, tendo um salto de 

74,9% para 79,1% entre os anos de 2017 e 2018. O principal meio para acesso à internet 

é através dos smartphones. No mesmo ano, “99% dos domicílios que haviam acesso à 

internet, o telefone móvel celular era utilizado para este fim” (IBGE, 2018).  

Em 2020, o mundo se deparou com uma pandemia que está sendo combatida 

com o isolamento social. No ano, aulas presenciais ficaram comprometidas pela 

necessidade de achatar a curva de contágio do vírus. Diante dessa nova realidade do 

mundo, houve também a preocupação de como os professores se adequariam com o 
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surgimento de práticas musicais virtuais. Por isso, os professores têm que estar atentos a 

diferentes saberes pedagógicos, incluindo o conhecimento e manejo de diferentes 

ferramentas tecnológicas. Gohn (2013, p.31) destaca que 

O educador musical que não observar atentamente o desenvolvimento da 
internet, assim como das outras tecnologias digitais, terá dificuldades para 
compreender o pensamento e a ação de seus alunos. 

 Práticas musicais virtuais a partir de tecnologias de fácil acessibilidade 

surgiram. Com o acesso à internet, é permitido desfrutar inúmeros materiais musicais de 

forma totalmente gratuita. Porém, no Brasil, a tecnologia musical ainda está em 

emergência, com falta de tecnologias musicais voltadas à educação musical em língua 

portuguesa. Gohn cita que em países mais desenvolvidos tecnologicamente, como os 

Estados Unidos da América, existem associações e institutos que investem na área de 

pesquisa. Exemplos são a Association for Technology in Music Instruction (ATMI) e o 

Technology Institute for Music Educators (TIME) (GOHN, 2010, p. 16). No Brasil 

ainda é incipiente a área de pesquisas de educação musical tecnológica. Sobre isso, 

Gohn (2010, p. 16) salienta que  

No Brasil, eventos organizados pela Associação Brasileira de Educação 
Musical (Abem), pelo Fórum Latino-Americano de Educação Musical 
(Fladem) e pela Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 
Música (Anppom) produzem importantes discussões para o desenvolvimento 
da educação musical em nosso país, mas não têm um histórico de trabalhos 
direcionados às novas tecnologias.  

A afirmação do Gohn provoca a atenção para novos debates e elaborações de 

projetos para o desenvolvimento da tecnologia musical voltada à educação musical no 

contexto do Brasil. Em novembro de 2020, a ABEM (Associação Brasileira de 

Educação Musical) realizou seus Encontros Regionais Unificados, de forma 100% 

online. O evento contou com trabalhos realizados por pesquisadores de todas as regiões 

do Brasil. Houve diversos temas de pesquisa, principalmente ligados à Educação 

Musical, e também em como a tecnologia pode estar aliada à educação musical. 
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A necessidade de explorar as ferramentas digitais associada à educação musical 

está mais emergente do que nunca. “Nunca foi tão fácil produzir música” afirma Daniel 

Gohn (2014) em seu vídeo  sobre a utilização das tecnologias na educação musical. 15

Porém, diante de tantos conteúdos, as infinitas possibilidades de informações a qualquer 

momento podem se tornar um empecilho a mais para professores e alunos com pouca 

experiência na utilização de smartphones e tablets. Gohn (2013, p.31) ainda diz que 

Cercados por tanta informação, focar uma única obra artística torna-se um 
desafio, e na medida em que a internet se expandiu e as conexões de banda 
larga possibilitaram transferências ultrarrápidas de imagem e som, o 
problema se agrava. 

O papel da educadora não é aplicar conteúdos pré-estabelecidos, e sim mediar 

informações ao contexto das alunas. Além disso, para uma formação docente de 

qualidade, é requerido que as professoras tenham conhecimentos e habilidades 

diferentes. Afinal, é fato que a tecnologia digital trouxe facilidades e inovações em todo 

o âmbito da sociedade. Porém, é preciso haver consciência de utilizá-la, e que também 

haja uma formação docente continuada que prepare melhor os professores a lidarem 

com o universo digital. 

2.3. “MÚSICA” AND “TECNOLOGIA” 

O objetivo das pesquisas nos bancos de teses e dissertações foi o de realizar um 

levantamento das produções acadêmicas que estão relacionando música e tecnologia. 

Com isso, tive como princípio fazer a intersecção entre as duas palavras, no qual me 

utilizei do comando “Música” AND “Tecnologia”.  

Pesquisei no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES o comando “Música” 

AND “Tecnologia”, e, ao todo, encontrei 896 trabalhos acadêmicos. O primeiro filtro de 

busca utilizado delimitou trabalhos à área de conhecimento da Música. Foram 

encontrados 46 resultados. 

 “Daniel Gohn | Compasso Virtual” Disponível em : https://www.youtube.com/watch?15

v=KmOYL4NauSw&t=1s  <acesso em 19/10/20>

https://www.youtube.com/watch?v=KmOYL4NauSw&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=KmOYL4NauSw&t=1s
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Refinando a pesquisa e filtrando a trabalhos acadêmicos na área de 

conhecimento da Música no período de 2015 até 2019 (Figura 2), o número de trabalhos 

cai de 46 a 22 resultados. Os números de trabalhos por ano, são: 

Figura 2 - Trabalhos acadêmicos na área musical (Catálogo de Teses e Dissertações 
CAPES) 

 
Fonte: Próprio autor. 

Em 2015, os trabalhos acadêmicos foram realizados por quatro instituições 

diferentes. Dentre elas, estão: UFRGS (4), UFBA (1), UFPB (1), UDESC (1).  

Em 2016, foram realizadas por sete instituições, que são: UFRJ (4), UFBA (1), 

UFMG (1), UnB (1), UFRGS (2), UNESP (2) e UFPB (2). 

Em 2018 foi realizado apenas uma dissertação de mestrado na instituição UnB 

por Hugo Leonardo Guimarães Souza, intitulada “Os Ritmos No Candomblé De Nação 

Angola: A Música do Templo de Cultura Bantu Redandá”.  

E em 2019 também foi realizada somente um mestrado por Tereza Cristina 

Benevenutti Lauterio, intitulado “O ensino de música em cursos técnicos integrados em 

três campi do Instituto Federal Catarinense – IFC”. 

Outra pesquisa realizada utilizando o comando “Música” AND “Tecnologia” foi 

feita na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). Nesta busca, 

inicialmente encontrei 817 trabalhos acadêmicos. Esse número representa mais de 70 
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Instituições diferentes. Destacamos as cinco primeiras: UNICAMP (75), UNESP (74), 

USP (66), UnB (55), PUC - SP (53). 

Figura 3 - Números de trabalhos acadêmicos por IES - Instituições de Ensino 
Superior 

 
Fonte: Próprio autor 

Os 817 trabalhos encontrados que mencionam música e tecnologia em seu 

conteúdo estão distribuídos em diversos assuntos. Os três assuntos que preponderam as 

buscas são Música (73), Educação Musical (28) e Tecnologia (26).  
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Figura 4 - Principais assuntos dos trabalhos acadêmicos (Comando "Música AND 
"Tecnologia" - BDTD)

 

Fonte: Próprio autor. 

Observa-se que os 20 primeiros assuntos mais citados compõem apenas 289 

dos 817 trabalhos acadêmicos. Aos demais assuntos, as produções acadêmicas são 

inferiores a 10 trabalhos, e são compostas por inúmeros temas que, se contabilizados, 

terão mais de 100 subtemas. Alguns exemplos: Gênero (6); Cibercultura (5); Memória 

(5); Globalização (4); Deficiência Visual (4); Sociologia (4); Videogames (4); Economia 

(3); Literatura (3).  

Vale ressaltar que dentre estes temas, há temas que são relacionados à música, 

porém, na biblioteca digital não estão classificados como tal. Alguns exemplos: Música 

Popular - Brasil (5); Percussão (4); Música por Computador (4); Computação Musical 

(4); Análise Musical (3); Musicologia (3); Música - Acústica e Física (3).  

2.4. UTILIZAÇÃO DE SMARTPHONES E TABLETS NAS AULAS DE MÚSICA 
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Destaca-se a dissertação de mestrado de Denis Cota (2016) intitulada 

“APLICATIVOS MUSICAIS: UMA REFLEXÃO SOBRE A INOVAÇÃO NA 

EDUCAÇÃO MUSICAL”. Em sua dissertação, Cota pesquisou sobre diversos tipos de 

aplicativos que podem ser utilizados na educação musical, incluindo o Garage Band e o 

Walk Band. Realizou uma pesquisa-ação, que “é uma intervenção na prática pessoal 

para encorajar o próprio melhoramento e o melhoramento dos outros” (McNIFF; 

LOMAX, 2003, p. 19, tradução de COTA, 2016, p. 67).  

A pesquisa foi realizada em um grupo de cinco alunos com idades entre 19 e 29 

anos e com atividades que explorassem os aplicativos musicais. Em sua análise da 

apresentação dos aplicativos Walk Band e Garage Band ao grupo, relatou que os alunos 

foram mais minuciosos com a simulação virtual dos instrumentos que dominavam e 

menos exigentes com os outros instrumentos (COTA, 2016, p.79).  

Cota relata que demonstrou a possibilidade do aplicativo ser tocado pela tela 

do smartphone e também através de um controlador MIDI . Em sua demonstração do 16

teclado externo, utilizou um teclado Korg Nano key 2 e um adaptador USB ligado ao 

aparelho Motorola Moto G. Em seus resultados finais da dissertação de mestrado, Denis 

Cota (2016, p.82) afirma: 

Por mais que seja algo inevitável no primeiro contato, comparar esses 
aplicativos com os instrumentos reais não é algo que deva ser feito sempre, 
pois ao analisar mais profundamente, percebe-se que se trata de um novo 
instrumento, algo 100% digital. Só se perde essa característica quando ele é 
utilizado com controlador midi. 

Segundo Cota, apesar de os alunos já terem familiaridade com instrumentos 

musicais físicos, a utilização do Walk Band e Garage Band envolveu outras habilidades 

técnicas diferentes daquelas que são utilizadas para tocar o instrumento real. Os 

aplicativos musicais devem ser encarados como novos instrumentos musicais e 

precisam ter novas maneiras de terem suas práticas musicais exploradas.  

Ainda na pesquisa “Música” AND “Tecnologia”, também se destaca a tese de 

doutorado de Francisco Carmo de Castro Junior intitulada “O uso de tablets nas aulas de 

 MIDI (do inglês Musical Instrument Digital Interface) é um protocolo e interface digital que proporciona a 16

comunicação e manipulação de instrumentos digitais.
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Música do Ensino Médio: um estudo com quatro professores de escolas da rede privada 

de Brasília ”. No contexto de Brasília (DF), Castro Junior (2019) investigou a 17

utilização de tablets nas aulas de música do ensino médio no contexto das escolas 

privadas. Em sua dissertação, coletou dados que mostram a proporção de alunos e 

professores que têm telefone celular (smartphone) e tablets em dez escolas particulares 

do Distrito Federal. Seus dados apresentam o seguinte cenário: 

Figura 5 - Gráfico comparando o número de professores e alunos que têm 
smartphone e/ou tablet. 

 
   Fonte: Dissertação de Mestrado do Francisco Carmo de Castro Júnior publicada em 2019, p. 

19 

Castro Junior coletou dados de quatro professores da rede particular de ensino 

médio e coletou dados a partir de questionário e perguntas semiestruturadas. Em seu 

questionário, coletou informações de quais dispositivos os professores usavam para suas 

aulas, se recebiam auxílio da escola em que trabalhavam, quais dispositivos eletrônicos 

utilizavam nas aulas e os aplicativos musicais. As respostas trazem uma constante 

utilização de aplicativos musicais e da utilização de smartphones e tablets nas salas de 

aula. Dos quatro professores, três utilizavam o aplicativo Garage Band, e um professor 

utilizava o aplicativo Walk Band. 

Em sua conclusão, afirma que a utilização da tecnologia no ensino musical está 

se expandindo, porém alerta para o uso consciente dos recursos tecnológicos pelos 

 A dissertação não foi encontrada disponível para download no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES. O 17

documento se encontra no site https://repositorio.unb.br/ <acesso em 09/11/2020>

https://repositorio.unb.br/
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professores e alunos. Também conclui que muitos professores não têm domínio das 

ferramentas tecnológicas necessário para manusear as ferramentas digitais, o que se 

torna um desafio a mais, podendo comprometer a qualidade do ensino (CASTRO 

JUNIOR, 2019, p. 96). 

  

4. PROPOSTA PEDAGÓGICA: ANDAR COM A MÚSICA 

Esta proposta pedagógica tem como objetivo elaborar atividades musicais 

utilizando o aplicativo Walk Band como instrumento musical, e o GoogleClassroom 

como a “sala de aula virtual”. Foram preparadas diversas atividades musicais a fim de 

avaliar e diagnosticar as habilidades musicais das alunas. A avaliação está prevista para 

ser realizada tanto pelas alunas diante de seus trabalhos, quanto pelas professoras, que 

irão enaltecer os pontos positivos e dar sugestões e críticas construtivas.  

As atividades musicais foram construídas a partir do modelo C(L)A(S)P 

(SWANWICK, 1979) tendo como base a apreciação, composição e performance 

musical. Utilizamos o princípio do discurso musical de Keith Swanwick (2003) para 

fomentar a elaboração e a evolução dos conteúdos musicais. 

É importante ressaltar que neste capítulo será apresentado apenas o 

planejamento da proposta pedagógica. Essa proposta ainda não foi aplicada, porém, 

poderá ser útil como modelo para futuras elaborações de práticas musicais virtuais - seja 

em aulas de instrumento em grupos ou particulares. 

4.1. AMBIENTANDO-SE NO WALK BAND 
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Figura 6 - Interface do aplicativo Walk Band 

 
Fonte: Captura de tela no aplicativo Walk Band 

O aplicativo Walk Band foi criado pela empresa Revontulet Soft Inc e é 

totalmente gratuito. Atualmente, o aplicativo utiliza apenas 63 Megabytes (MB) de 

memória, tamanho que pode ser suportado em grande parte dos smartphones com 

sistema Android. O aplicativo oferece seis abas musicais com diversas possibilidades 

musicais virtuais a serem exploradas. O aplicativo contém quatro instrumentos virtuais 

(bateria, baixo, guitarra e teclado), um programador de bateria, e um sintetizador 

multifaixa. O aplicativo também serve como rede social disponibilizando um espaço 

para interações virtuais chamado “Área Musical”. Neste espaço é permitido postar 

faixas de áudio, e conhecer músicas de outras pessoas. 

4.1.1. Instrumento virtual Bateria (Drum Kit) e Bateria 
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Figura 7 - Instrumento virtual "Bateria" e “Drum Kit” 

Fonte: Captura de tela no aplicativo Walk Band 

Há duas opções de bateria no Walk Band: “Drum Kit” e “Bateria”. A aba 

“Drum Kit” pode ser utilizada para tocar e explorar diferentes timbres, aprimorar a 

coordenação e a independência rítmica. Já a aba “Bateria” é um programador de loops  18

que pode ser utilizado para criar playbacks  rítmicos que podem ser usados para o 19

aluno tocar junto com a gravação. 

Quando acessado a aba “Drum Kit”, aparece um kit de bateria com bumbo, 

pratos, caixa e tambores. Há também disponível um metrônomo virtual e a possibilidade 

de gravar áudio, além de cinco kits diferentes de bateria, podendo baixar outros timbres 

gratuitamente.  Há também “samples” que podem ser usados de playback com levadas 

de gêneros musicais como Blues, Country, Jazz, RnB (Rhythm and Blues) e Rock.  

Na lateral direita há uma aba de opções e configurações: “Habilitar 

reverberação”, “Mostrar barra de MP3”, “DrumPad AutoPlay Mobile”, “Padrões de 

Batidas”, “Lista de registros” e “Configurações”. Há também cinco tipos de kit 

disponíveis: “Jazz”, “Dança”, “Hip Hop”, “Percussão” e “Rock”, podendo baixar 

outros a partir da opção “Mais”.  

O instrumento virtual “Bateria” é um programador que permite criar “loops” de 

bateria. A diferença entre ele e a aba Drum Kit” é que a utilização desta é 

exclusivamente para criar padrões rítmicos repetitivos de bateria. No canto direito 

temos as opções “Número de Medida” que determina o número de compassos e também 

  Batidas eletrônicas que são repetidas várias vezes. Utilizadas para produzir” beats” na música eletrônica.18

 Acompanhamento instrumental previamente gravado utilizado como base para a interpretação de cantores, 19

solistas e instrumentistas.
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a fórmula de compasso. Há também “Reverb”, “Padrões de batidas”, “Lista de 

registros” e “Configurações”. Contém também a opção de gravar em MIDI ou MP3, 

mudar as batidas por minuto (BPM), salvar o projeto, carregar ou reiniciar. No canto 

direito na aba “Lista de padrões” há exemplos de ritmos. Estão disponíveis dez 

demonstrações.  

Abaixo sugiro possibilidades de práticas musicais do instrumento bateria. 

• Desenvolver a percepção da diferença de timbres agudos, médios e graves 

utilizando o instrumento virtual "Drum Kit”.  

• Criar “loops” rítmicos de diferentes gêneros e estilos musicais utilizando a aba 

“Bateria”.  

• Estimular a criação dos alunos a partir das variações de padrões rítmicos e frases 

musicais pela apreciação musical das músicas propostas. 

4.1.2. Instrumento Virtual Teclado 

Quando acessado o instrumento “Teclado”, é apresentado um teclado virtual de 

16 notas visíveis na tela, podendo ser alterado clicando na opção “Chaves visíveis” que 

permite até 52 notas visíveis simultaneamente. Logo de início, percebe-se recursos 

como metrônomo, botão de sustentação de notas, e a possibilidade de alterar o nome das 

teclas de letras (ex.: A, B, C) para notas musicais (ex.: lá, si, dó).  

Figura 8 - Instrumento virtual "Teclado" 

 
Fonte: Captura de tela no aplicativo Walk Band 
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Há também a possibilidade de mudar o timbre do instrumento, tendo 

disponíveis a princípio seis opções de efeitos. Podem ser baixados gratuitamente outros 

efeitos de sintetizadores e simuladores de outros instrumentos musicais como violino, 

trompete, sanfona, flauta, e muito mais.  

Pode-se gravar também a performance com o áudio em formato MP3 ou MIDI. 

O arquivo MIDI não é um arquivo de áudio, mas, permite mudanças de timbres, 

intensidade e articulação a partir de um programa de edição de áudio que esteja 

compatível com o formato. Já o arquivo MP3 é um arquivo de áudio, conhecido por ser 

reproduzível na grande maioria dos equipamentos eletrônicos sonoros. 

A seguir, pontuo caminhos para práticas musicais no instrumento teclado. 

• Explorar os timbres de sintetizadores. 

• Compreender as principais articulações (legato e staccato) utilizando os recursos 

disponíveis no instrumento virtual. 

• Identificar as dinâmicas de intensidade, acentuações nas frases, e as divisões 

rítmicas das notas. 

• Introduzir noções de arpejos e escala pentatônica através da improvisação. 

4.1.3. Instrumento Virtual Guitarra 

Quando clicamos no instrumento “Guitarra” já aparece um braço de guitarra 

com seis cordas e seis casas, com a extensão da “casa 1” até a “casa 19” do braço do 

instrumento. 

Figura 9 - Instrumento virtual "Guitarra" 

  

Fonte: Captura de tela no aplicativo Walk Band 
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Como no instrumento “Teclado”, também há a opção de metrônomo, biblioteca 

de timbres, gravação e sustentação das notas. Também disponibiliza duas opções de 

layout que permite alternar entre o modo “dedilhado”, no qual tocamos uma nota por 

vez, e a opção de acorde, que podemos tocar o acorde em forma de arpejo ou 

harmonicamente. Na segunda opção ainda pode-se predefinir sequência de acordes e 

criar novas formações de acordes.  

Em seguida, sugiro possibilidades de práticas musicais no instrumento guitarra. 

● Executar sequências simples de acordes; 

● Explorar timbres (distorção, violão de nylon, violão de corda de aço e guitarra 

clean) 

● Identificar as dinâmicas de intensidade, acentuações nas frases, e as divisões 

rítmicas das notas. 

● Introduzir noções de arpejos e escala pentatônica através da improvisação. 

4.1.4. Instrumento Virtual Baixo  

O instrumento virtual “Baixo” é similar à “guitarra”, mudando apenas o fato 

que o braço do instrumento é o de um baixo elétrico. Temos a possibilidade de definir 

acordes para criar sequências e arpejos. Neste modo é permitido tocar apenas as notas 

do arpejo do acorde. O modo dedilhado é idêntico ao modo dedilhado da guitarra. Nele, 

se pode tocar melodias, riffs, e arpejos apertando nas casas do braço da guitarra.  

Figura 10 - Instrumento virtual "Baixo" 
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Fonte: Captura de tela no aplicativo Walk Band 

Abaixo pontuo caminhos para práticas musicais no instrumento virtual baixo. 

• Identificar e executar walking bass/ostinatos/frases. 

• Compreender a utilização das diferentes técnicas do baixo (dedilhado, pizzicato 

e slap) a partir dos timbres disponíveis no instrumento virtual. 

• Identificar as dinâmicas de intensidade, acentuações nas frases, e as divisões 

rítmicas das notas. 

• Introduzir noções de arpejos e escala pentatônica através da improvisação. 

4.2. AMBIENTAÇÃO NO GOOGLECLASSROOM 

O GoogleClassroom é um tipo de SGC  que viabiliza o armazenamento, a 20

criação e a administração de conteúdo. Também permite a possibilidade de criar 

atividades, tópicos e postagens no qual podemos anexar links e arquivos multimídia, 

além de montar os próprios recursos musicais virtuais. O espaço também possibilita 

interações sociais por meio de postagens. 

O espaço terá como propósito a armazenagem de todos os produtos musicais 

que serão feitos pelos alunos. Ao mesmo tempo em que será um mural virtual de suas 

atividades musicais e promover a interação entre a turma, também será o material que 

permitirá a professora avaliá-los e buscar direcionar as atividades musicais equilibradas 

às suas capacidades musicais. 

4.2.1. Inspire-se 

  Sistemas de gerenciamento de conteúdo (em inglês: Content management system, CMS)20
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Figura 11 - Fórum "Inspire-se" 

 

Fonte: Captura de tela no GoogleClassroom 

A princípio, será criado um tópico no GoogleClassroom para postar os vídeos 

introdutórios de cada instrumento musical. Os vídeos estão disponíveis no YouTube e 

são de músicos virtuosos tocando instrumentos musicais reais (baixo elétrico, guitarra, 

bateria e teclado). Posteriormente, os instrumentos serão apresentados em formato 

virtual no Walk Band. A escolha dos materiais terá como intuito realçar as possibilidades 

técnicas e virtuosísticas de cada instrumento. O espaço também é aberto à interação 

entre alunas, que podem postar suas próprias referências e também conhecer a de outros 

colegas. 

4.2.2. Escolha seu Instrumento!  

O segundo fórum introdutório (Escolha seu instrumento) será destinado para 

cada aluna escolher o instrumento virtual que mais lhe agradar. Primeiramente, terá seis 

vídeos disponíveis demonstrando o passo-a-passo de como tocá-los e quais são os 

principais recursos disponíveis em cada instrumento virtual.  

Em seguida, haverá exploração livre nos instrumentos dos aplicativos. As 

alunas ficarão livres para explorar os instrumentos que mais lhe agradarem. Depois, 

terão que gravar suas experimentações no instrumento. A atividade será bastante livre e 

terá como objetivo a familiarização da turma no instrumento e um diagnóstico do 

professor sobre as capacidades musicais das alunas.  
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Figura 12 -- Fórum "Escolha seu Instrumento!

 

Fonte: Próprio autor 

Será utilizado o recurso “gravar” para registrar a sua atividade. No aplicativo 

Walk Band há a opção de gravar pressionando o pequeno círculo vermelho no canto 

superior da tela. Pode ser gravado em formato MP3 ou formato MIDI. Os áudios serão 

postados no fórum. 

4.2.3. Repertório Musical 

Um repertório musical eclético traz a possibilidade de as alunas aumentarem a 

familiaridade com novos estilos e gêneros musicais, além de perceberem diferentes 

formas de fazer música com materiais sonoros semelhantes (frases musicais, riffs, 

ostinatos, padrões rítmicos e entre outros).  

O terceiro fórum terá como objetivo as alunas discutirem sobre seus gostos 

musicais e escolherem as músicas das práticas musicais. Neste espaço será 

disponibilizado pelo professor uma lista de músicas para as alunas escolherem. Serão 

disponíveis 16 músicas e cada aluna poderá escolher até quatro músicas como repertório 

principal. As quatro mais votadas serão as músicas que vão ser tocadas na apresentação 

final. 
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 No primeiro momento, teremos uma apreciação musical, em que as alunas irão 

ouvir e identificar as características musicais e as diferenças de gêneros e estilos 

musicais. As postagens das alunas no fórum farão com que o professor conheça um 

pouco mais dos gostos musicais e conhecimentos prévios da turma. 

Figura 13 - Fórum "Repertório Musical" 

 
Fonte: Próprio autor 

4.3. ATIVIDADES MUSICAIS 

As alunas utilizarão os fóruns do GoogleClassroom para a postagem de áudios e 

vídeos. As frases musicais serão o ponto de partida ao desenvolvimento de uma 

composição musical e para a performance de uma música completa. Para cada música 

do repertório, será retirada uma frase musical de cada uma das músicas que será 

amplamente desenvolvida. 

As atividades serão desenvolvidas em três seções: na primeira, as alunas irão 

memorizar as frases musicais. Em seguida, será explorada a expressão através da 
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articulação, dinâmica e intensidade. Por fim, irão realizar variações e a criação de novas 

frases musicais.  

É importante que as frases sejam bastante fáceis para que toda a turma consiga 

tocá-la sem maiores dificuldades. As frases vão ser retiradas a partir das músicas que 

escolheram. O objetivo das atividades é transcender a prática musical além do nível 

material (SWANWICK, 2003) e propor variações destas frases, até que as alunas 

toquem com naturalidade e precisão. 

4.3.1. Frases Musicais 

A fim de exemplificar possíveis atividades que podem ser elaboradas no 

aplicativo musical, escolhi quatro das dezesseis músicas disponibilizadas no fórum 

“Repertório Musical”. Para cada instrumento virtual, foi transcrita e adaptada uma frase 

musical de cada música, totalizando quatro frases musicais. As frases retiradas das 

músicas foram escolhidas pela condição de serem bastante simples de executar, assim 

incentivando a prática musical de alunos com eventuais dificuldades musicais.  

A performance das alunas demonstrará suas principais dificuldades e 

facilidades diante do instrumento virtual. A gravação das alunas executando as frases 

musicais serão postadas nos fóruns disponíveis no ambiente virtual do 

GoogleClassroom.  

Para cada instrumento, as atividades estarão em ordem que representem desde 

o nível material até o nível da forma musical. Com isso, as atividades terão elementos 

cumulativos, baseados nos elementos do Discurso Musical, de Keith Swanwick (2003).  

4.3.2. Expressão 

Como dito anteriormente, há diferentes formas de tocar uma frase musical. As 

alunas podem experimentar diferentes possibilidades de expressá-las, variando a 

duração e a intensidade das notas. A expressão conservará toda a altura e ritmo das 

notas, porém explorando diferentes articulações de acordo com as possibilidades de 

cada instrumento. 

  

4.3.3. Variações das Frases Musicais 
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Além de conservar o tempo das notas mantendo o desenho melódico das notas, 

será explorada também a variação da altura conservando a rítmica das notas. A ideia de 

criar frases é criar variações alterando elementos das frases musicais. Nesta atividade, o 

objetivo é experimentar as variações rítmicas e melódicas junto com a expressão das 

notas musicais. No decorrer das práticas, as alunas precisarão de novas técnicas e 

conhecimentos musicais para conseguir alcançar variações mais complexas.  

4.3.4. Formas Musicais 

A partir daqui as atividades não serão apenas por postagens de vídeos do fórum, 

e sim direcionada ao desenvolvimento do aluno à capacidade de montar suas próprias 

estruturas e ideias musicais por meio da interação direta entre aluno e professora. No 

contexto de aulas remotas, poderão haver encontros síncronos a partir de plataformas de 

videochamadas (Zoom, Google Meets, Teams, Skype, etc).  

A forma será representada por quatro compassos e em cada um terá uma frase 

para a aluna explorá-la. Cada compasso representa uma frase musical com 

características próprias. O objetivo é a aluna identificar estruturas pré-estabelecidas e a 

criar suas próprias estruturas. Todas as formas musicais apresentadas a seguir serão 

compostas em uma estrutura de quatro compassos quaternários, mas, na prática é 

possível explorar outras formas e fórmulas de compassos.  

4.1.1.1.Instrumento Virtual Bateria 

Figura 14 - Bateria Frase 1 (Titãs – Comida) 

 
Fonte: Próprio autor 

Esta frase é o elemento rítmico principal de diversos estilos e gêneros musicais, 

como o Rock, Pop e Funk. Nesta primeira frase, o bumbo (Fá 4 na clave de Sol) e a 
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caixa (Dó 5 na clave de Sol) estão apenas tocando semínimas fazendo a marcação da 

levada com a música original. 

Figura 15 - Bateria Frase 2 (Titãs – Comida) 

 

Fonte: Próprio autor 

O acento no tempo 1 e 3 são característicos dos ritmos Rock e Pop. O tempo 

forte dá a sensação de uma firmeza, como a de um “caminhar”. Pode ser experimentado 

colocar o tempo forte em tempos diferentes a fim de mudar o sentido e explorar 

diferentes sensações rítmicas. 

Figura 16 - Bateria Frase 3 (Titãs – Comida) 

 
Fonte: Próprio autor 

A partir daqui, pode ser proposto à aluna explorar em outras peças da bateria. 

Pode também ser invertido o padrão rítmico do bumbo com a caixa para começar a dar 

outros sentidos à frase musical e começar a instigar a improvisar. 

Figura 17 - Bateria Forma Musical (Titãs – Comida) 

Fonte: Próprio autor 
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Apesar dos instrumentos de percussão serem conhecidos pela função de 

executar padrões rítmicos em ostinatos, geralmente repetindo diversas vezes uma só 

frase, é possível também desenvolver e explorar novas combinações de frases. É 

fundamental também explorar as frases utilizando outras peças do kit de bateria, 

observando os tempos fortes e fracos, e os timbres grave, médio e agudo. 

4.1.1.2.Instrumento Virtual Baixo 

Figura 18 - Baixo Frase 1 (509-E – Oitavo Anjo) 

 
Fonte: Próprio autor 

 Por muitos, o baixo é considerado a “alma da música” pela sua 

capacidade de preencher a harmonia e o groove de uma música. Além disso, o 

instrumento tem relação direta com a bateria, mais especificamente com o bumbo. 

Nesta primeira frase (Figura 12), o baixo está em apenas uma nota e fazendo o mesmo 

padrão rítmico ao longo de toda a música. 

Figura 19 - Baixo Frase 2 (509-E – Oitavo Anjo) 

Fonte: Próprio autor 

Além de tocar as notas com a duração prolongada, pode tocá-las com uma 

duração menor, simulando a técnica pizzicato. Para imitar a técnica, é recomendável 
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utilizar o timbre “Acoustic Bass”. Tente utilizar outros timbres e perceba as diferentes 

durações de nota que cada um deles contém.  

Figura 20 - Baixo Frase 3 (509-E – Oitavo Anjo) 

 
Fonte: Próprio autor 

Com o acréscimo de notas no tempo 1, o surgimento de uma semínima no tempo 

4 e o acento de duas notas, o baixo demonstra um novo sentido ao acompanhar a 

música, lembrando a célula rítmica característica do ritmo do bolero . Deslocando o 21

acento no tempo 1 e 3, perceba que as outras notas trazem outra expressão à música. 

Figura 21 - Baixo Forma Musical (509-E – Oitavo Anjo) 

 
Fonte: Próprio autor 

Uma das funções mais conhecidas do baixo em uma música é de executar 

ostinatos e frases repetitivas, geralmente acompanhando a célula rítmica do bumbo da 

bateria. Entretanto, o baixo tem inúmeras possibilidades de fraseados utilizando 

acentuações, notas longas e curtas. Pode-se também utilizar notas da escala pentatônica 

para aumentar as possibilidades melódicas.  

4.1.1.3.Instrumento Virtual Guitarra 

 Tente também experimentar tocar essa frase musical em cima desta música: https://www.youtube.com/watch?21

v=yKbC4PY2RlA



51

Figura 22 - Guitarra Acorde 1 (Tim Maia – Sossego) 

 
Fonte: Próprio autor 

O acorde A7 está presente na música inteira  e será tocado em semicolcheia. 22

Na aba “Guitarra”, pode ser adicionado o acorde A7 na tela inicial pressionando a 

engrenagem ao lado dos acordes. Para tocar, passe o dedo pela tela no espaço que 

representa as cordas da guitarra. 

Figura 23 - Guitarra Acorde 2 (Tim Maia – Sossego) 

Fonte: Próprio autor 

Aqui são observáveis os acentos nos tempos 1 e 3, que também estão presentes 

na frase 3 da bateria (figura frase 3). Coloque o tempo forte no tempo 2 e 4 para mudar 

a intenção da frase, criando assim uma semelhança aos ritmos do xote e reggae. Utilize 

outros timbres e diferentes tempos de sustentação em cada um dos efeitos presentes. 

Experimente também treinar junto com loops de grooves de bateria/percussão. 

 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ART8KsAk0jU22
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Figura 24 - Guitarra Frase 3 (Tim Maia – Sossego) 

 

Fonte: Próprio autor 

O acréscimo da colcheia no tempo 1 e da quarta semicolcheia no tempo 3 

ocasionou em um “tempero” à frase musical. Sentindo-se confortável com a execução 

da frase, experimente acentuar outros tempos.  Variando entre o dedilhar das cordas e a 

utilização do espaço azul para tocar o acorde, perceba que o acorde sai com uma nova 

sonoridade. Explore também o “pedal de sustentação”. 

Figura 25 - Guitarra Forma Musical (Tim Maia – Sossego) 

 
Fonte: Próprio autor 

A guitarra é conhecida por sua capacidade de realizar solos aplicando 

diferentes timbres e efeitos de áudio (Reverb, Delay, Chorus, entre outros). Mas, 

também é possível utilizar o instrumento para explorar variações rítmicas de acordes na 

guitarra, podendo servir como base para solos de outros instrumentos. 

4.1.1.4.Instrumento Virtual Teclado 
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Figura 26 - Teclado Frase 1 (Luiz Gonzaga – Asa Branca) 

 
Fonte: Próprio autor 

Nesta primeira frase da melodia, já estão presentes cinco das sete notas da 

escala de Dó Maior Natural (dó, ré, mi, fá e sol). É possível explorar a nota “lá” e retirar 

o “fá” para criar o senso de escala pentatônica, ou acrescentar o “si” para explorar o 

trítono de quarta aumentada “fá-si” buscando resoluções com as notas “dó-mi”. 

Figura 27 - Teclado Frase 2 (Luiz Gonzaga – Asa Branca) 

 

Fonte: Próprio autor 

Perceba as durações de cada nota com diferentes timbres. Experimente tocar 

com o pedal de sustentação desligado e ligado, e tente reparar na diferença. Fazendo 

todas as notas ligadas, percebe-se que os timbres que simulam o piano (acústico e 

brilhante) não possuem uma sustentação muito prolongada, diferente do timbre “órgão” 

e “sintetizador”, que prolongam a nota por mais tempo. Tente variar utilizando notas 

longas junto com notas de curta duração. 
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Figura 28 - Teclado Frase 3 (Luiz Gonzaga – Asa Branca) 

 
Fonte: Próprio autor 

Com o acréscimo da nota “lá” e de uma semicolcheia no terceiro compasso, 

perceba que a melodia cria um sentido maior de movimento de “subida”. Experimente 

buscar variações e acentuações que se adequam às características principais da gravação 

original, e explorando mais as diferentes combinações das notas da escala pentatônica. 

Experimente ligar o “pedal de sustentação” e a utilização de outros timbres. 

Figura 29 - Teclado Forma Musical (Luiz Gonzaga – Asa Branca)

 

Fonte: Próprio autor 

 Nesta forma é observável a utilização das notas da escala pentatônica de dó 

maior utilizando o fá apenas uma vez como nota de passagem. Essa escala musical é 

uma ótima opção para começar a desenvolver frases e formas musicais, porém pode-se 

explorar outros grupos de notas musicais à vontade. 

4.3.5. Improvisação 

A improvisação deve ocorrer em todas as atividades musicais. O exercício de 

criação musical será desenvolvido através das frases musicais. Com isso, deve-se deixar 

algum compasso em pausa, para que a aluna possa criar um desfecho final à frase. Os 

compassos de pausa podem ser no início, meio ou fim. É interessante o professor 

explorar diferentes pausas que levarão às frases novos sentidos desenvolvidos pelas 

alunas. 
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Para cada frase registrada, o professor pode deixar pequenos fragmentos de 

frases - sejam rítmicos ou melódicos - como sugestões à criação musical. Os fragmentos 

musicais podem ser disponibilizados em áudios separados ou no início de cada frase 

musical. 

Nestes exemplos, são utilizadas notas oriundas da escala pentatônica maior e 

menor de mi bemol. Considerando que na frase original da música temos apenas a 

utilização da nota de mi bemol, podem ser exploradas sequências de notas tanto na 

tonalidade maior quanto na menor.  

Figura 30 - Fragmentos de frases musicais do baixo 

 
Fonte: Próprio autor 

Estes grupos de notas representam os fragmentos de frases musicais, que 

quando combinadas entre si geram frases musicais. Observa-se que há a utilização de 

células rítmicas com subdivisões e pausas. Tendo isso em vista, o aluno poderá 

criativamente organizar e criar frases próprias encaixando-as nos compassos em 

silêncio. Considerando que o compasso 4/4 tem quatro semínimas, é capaz de criar 

grupos de subdivisões da semínima utilizando colcheias e semicolcheias. 
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Figura 31 - Exemplos de frases a partir dos fragmentos musicais 

 
Fonte: Próprio autor 

4.3.6. Composições 

As organizações de frases concebem uma canção musical. Por repetições de 

melodias, ostinatos rítmicos, e notas tocadas sobrepostas, percebe-se uma conjuntura 

musical plena e coerente. As diversas possibilidades de organizar o ritmo, a melodia e 

harmonia em uma música contemplam as características e diferenças entre estilos e 

gêneros musicais. O rock, por exemplo, é conhecido por riffs e power chords de 

guitarra, grooves de baixo valorizando o tempo forte e o bumbo, e a bateria com 

“levadas” marcando o tempo forte no 1 e no 3 sobre um compasso quaternário.  

É possível organizar frases recorrendo a padrões e formas de estilos musicais, ou 

criar novas combinações. As alunas podem arranjar as frases de diferentes instrumentos 

criando uma canção musical a partir da sua forma musical, e organizar diferentes 

“discursos” com diferentes “frases”. Também neste estágio, a aluna irá se sensibilizar a 

interagir com frases musicais de outros instrumentos. Por exemplo, uma aluna de 

teclado (virtual) poderá tocar um padrão rítmico nas notas graves do teclado a partir da 

frase musical do baixo, ou uma guitarrista realizar o ritmo harmônico dos acordes 

baseado na frase rítmica da bateria.  
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Figura 32 - Criando um projeto na aba "Sintetizador Musical" no Walk 
Band 

 
Fonte: Captura de tela 

No Walk Band, é possível gravar as frases musicais e arranjá-las a partir da aba 

“Sintetizador Multifaixa”. A aba tem a funcionalidade de realizar gravações e funciona 

semelhante a uma estação de trabalho de áudio digital (DAW). As opções são limitadas 

comparadas a um software exclusivo para gravações e mixagem, porém, é mais do que 

suficiente para uma aluna poder registrar e arranjar as frases musicais aprendidas. Nessa 

aba, também pode-se definir a forma e o número de compassos, as batidas por minuto 

(BPM), cortar áudios, adicionar Reverb no áudio final e há também um metrônomo. 

Nesta ferramenta, podemos importar áudios em formato MP3 ou MIDI 

gravados nos demais instrumentos virtuais disponíveis no aplicativo. Também podem 

ser realizadas captações de áudio direto do microfone do celular, podendo juntar áudios 

captados com instrumentos virtuais para criar faixas e trilhas musicais. 

Para criar um novo projeto, é necessário apertar na opção “nova 

canção” (Figura 33). Se quiser carregar alguma gravação dos instrumentos virtuais, 

clique em “Nova canção a partir das gravações”. Quando clicado em “Nova 

canção” (Figura 33) aparece a opção de mudar o nome, a fórmula, o número de 

compassos e as batidas por minuto (BPM). Assim, é possível criar diversas trilhas com 

gravações de instrumentos virtuais, loops, arquivos MP3 e MIDI e captação externa de 

áudio. 

Selecionada a opção do instrumento virtual (Figura 32), aparecerá a tela do 

instrumento selecionado e assim poderá realizar gravações em formato MIDI. 

Concluída a gravação, pode-se manipular o arquivo realizando cortes e duplicando-o.  



58

4.4. AVALIAÇÃO 

Em relação à avaliação musical, os professores devem ser "críticos, sensíveis e 

articulados (SWANWICK, 2002, p.84). A avaliação musical não é exclusivamente uma 

avaliação técnica, mas sim uma avaliação que observa a consciência musical das alunas 

ao tocar, apreciar e criar música.  

Entretanto, apesar de necessário começar com um material musical simples, é 

preciso desenvolver esses materiais musicais. A aprendizagem musical não é 

contemplada apenas para aprender diversas ideias musicais sem o compromisso de 

contextualizá-las ou desenvolvê-las em novas frases musicais. 

O objetivo das atividades para as alunas será de elas ultrapassarem, no mínimo, 

os níveis materiais musicais. Por meio dos fóruns no GoogleClassroom, é possível 

avaliá-las em diferentes perspectivas. Tal espaço será utilizado ao anexo dos vídeos 

produzidos pelas alunas. O professor poderá avaliar as produções musicais das alunas 

tendo como embasamento as características do discurso musical proposto por Swanwick 

(2002, p. 92 - 94). Os critérios gerais para avaliar o trabalho musical das alunas serão:  

Nível 1 - A aluna reconhece e diferencia altos níveis de intensidade, altura, 

textura e timbres; 

Nível 2 - A aluna percebe a constância do tempo e reconhece estratégias e 

utilização de recursos expressivos como glissandos, ostinatos e trinados; 

Nível 3 - A aluna expressa o caráter expressivo da música relacionando com 

características de humor, sentimentos, lembranças, mas sem perceber relações 

estruturais; 

Nível 4 - A aluna identifica lugares-comuns na peça: sequências, repetições, 

síncopes; percebe o gesto musical, o fraseado, o movimento melódico e rítmico das 

frases; 

Nível 5 - A aluna percebe as relações estruturais, em como as frases são 

repetidas, transformadas, contrastadas ou conectadas;  
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Nível 6 - A aluna classifica a música num contexto estilístico onde se 

conscientiza com as características técnicas e estruturais idiomáticos, como cadências 

harmônicas, instrumentação e ornamentações; 

Nível 7 - A aluna tem capacidade crítica para identificar as ideias que o 

compositor quis passar utilizando-se das formas, expressões e materiais sonoros; 

Nível 8 - A aluna compreende o valor da música em suas camadas (materiais, 

expressão e forma) e atribui significados aos elementos musicais. 

(SWANWICK, 2003, p.92-94) 

4.4.1. Performance 

As alunas terão que realizar gravações, em MP3 ou em formato de vídeo, 

tocando as frases musicais. O principal meio de aprendizado das frases musicais será 

por imitação. As frases musicais apresentadas anteriormente serão apresentadas por 

vídeos do professor tocando-as. A avaliação da performance musical terá como critérios 

a precisão técnica para conseguir executá-la, e se o aluno consegue buscar formas de 

expressar a frase além da expressão proposta ao professor.  

4.4.2. Composição 

A avaliação composicional será o diagnóstico de como a criatividade das 

alunas se manifesta. A partir dos treinos das frases musicais, terão que variá-las. O 

ponto principal é o professor analisar quais as bagagens de ferramentas e técnicas 

musicais as alunas têm como aliadas para utilizarem nas suas criações musicais, e como 

conseguem expressá-las. 

4.4.3. Apreciação  

A avaliação da apreciação musical será realizada pelas diferentes impressões 

que as alunas conseguirem obter diante dos materiais musicais postados. As alunas terão 

que comentar nos fóruns analisando os vídeos de suas colegas. Uma forma concisa de 

buscar uma apreciação das alunas é pedir para que ouçam a versão da música original e 

em seguida ouvirem as versões das suas colegas ou vice-versa, porém sempre 
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subsequente. Serão avaliadas suas capacidades de identificação de texturas, timbres, 

andamento, formas e repetições.  

4.4.4. Significado Musical 

A professora poderá avaliar qual o significado musical atribuído pelas alunas às 

práticas musicais por um questionário final, elaborado pelo GoogleClassroom. Através 

de perguntas, a avaliação ocorrerá questionando à aluna se ela se identificou com as 

músicas escolhidas pelo repertório, se começou a gostar de alguma música que antes 

não gostava, e as músicas mais fáceis e difíceis para tocar. 

Diante das respostas, pode-se avaliar qual significado musical a aluna atribuiu 

às músicas que foram escolhidas em conjunto, e como foi seu comportamento diante 

das atividades propostas. Lembrando que o questionário também é uma avaliação das 

alunas à professora.  

O objetivo da proposta pedagógica não é apenas que o aluno termine tocando 

determinadas músicas, chegar em um nível técnico avançado no instrumento ou ter a 

convicção em seguir a carreira de músico profissional. Mas sim que os alunos explorem 

os instrumentos virtuais e atribua um significado além do nível material na sua prática 

musical - seja ele apreciando, tocando ou criando música.  
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5. CONCLUSÃO 

A tecnologia digital já pode ser encarada como um recurso musical. Com 

aparelhos inteligentes (smartphones e tablets), é possível proporcionar muitas 

oportunidades de tocar, apreciar e compor musicalmente por instrumentos musicais 

virtuais. Utilizar um smartphone como instrumento musical aumenta a acessibilidade da 

educação musical, principalmente nos contextos escolares das escolas públicas onde 

grande parte das alunas não têm contato com a prática musical.  

Acredito que todas as pessoas tenham o direito de tocar algum instrumento e 

desenvolver habilidades musicais. Também, acredito que independentemente da 

bagagem cultural, qualquer um poderá atingir um nível musical avançado. E, 

principalmente, expandir suas percepções de mundo através das múltiplas formas de 

manifestações musicais.  

Apesar de não ter muitas experiências como professor, aprendi muito com as 

oportunidades que a minha graduação tem me oferecido. Minhas experiências 

mostraram que o papel do professor não é meramente o de “depositar” informações, 

como criticava Paulo Freire, e sim de ser o fio-condutor entre informação e 

conhecimento. Também entendo que a formação docente está sempre em transformação 

e que, independentemente da situação em que a educação se encontra, tanto alunas 

quanto professoras devem ser respeitosas, críticas, resilientes, e principalmente, 

humanas.  

Vale ressaltar que a proposta pedagógica apresentada não é uma metodologia, 

tampouco uma sequência didática. São exemplos de como os materiais musicais podem 

ser ressignificados a partir de atividades que envolvam processos de criação, percepção 

e a performance musical.  

Ao espaço do Google Classroom, penso que a professora deverá deixar as 

alunas traçarem os seus próprios caminhos musicais. Isso não significa fazer o que 

quiser, mas sim que incentive o educando a estar comprometido com sua própria prática 

e desenvolvimento musical. Assim, a sala de aula virtual será um espaço de 

aprendizagem musical informal semelhante à proposta de Lucy Green (2012). Nesta 

abordagem informal, a pouca supervisão do professor e uma menor rigidez nas 

atividades musicais, potencializa o instinto de exploração e imaginação das alunas que 
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deve fazer parte de toda experiência musical. No espaço virtual, o professor deve se 

esforçar ainda mais para que as práticas musicais sejam dinâmicas, interessantes e 

significativas às alunas. 

Com relação ao repertório musical, a professora deve constantemente dialogar 

com os interesses pessoais das alunas. Além disso, é fundamental que a professora 

também tenha um conhecimento amplo de diversos gêneros e estilos musicais, para que 

saiba relacionar os elementos musicais em diferentes contextos educacionais.  

Além disso, os significados musicais (GREEN, 1997) devem ser desenvolvidos 

sem valores ideológicos, obtidos pelas práticas musicais que são configuradas pelo 

tocar, escutar e a criação musical. Como dito anteriormente, o objetivo da educação 

musical não é a afirmação do aluno a todos os significados musicais atingindo a 

“celebração”, mas que se desenvolva um senso crítico musical.  

Também deve ser considerado que uma prática musical virtual é diferente da 

prática musical presencial. Apesar da imitação ao instrumento real, os instrumentos 

virtuais devem ser encarados como um novo instrumento musical que necessitará de 

diferentes tipos de estratégias pedagógicas. A criação, a performance musical e o 

desenvolvimento da técnica do instrumento serão as práticas que mais sofrerão 

alterações dentro do contexto virtual. Com isso, é importante que o professor também 

esteja aberto a novas experiências musicais, e que também esteja disposto a aprender 

com seus alunos.  

O professor deve estar disposto a ser criativo. Mesmo com este trabalho dando 

ênfase no aplicativo Walk Band por sua praticidade e por ser gratuito, não deve se 

limitar apenas a ele, considerando que o aplicativo apenas está disponível para 

aparelhos com sistema operacional Android. Aos smartphones e tablets IOS, recomendo 

substituir o Walk Band pelo Garage Band, que inclusive apresenta mais opções de 

recursos e instrumentos virtuais. 

Em suma, essa proposta foi desenvolvida a partir das minhas experiências de 

estágio nas escolas públicas, também considerando o isolamento social da pandemia da 

COVID-19 em 2020. Pensei em ser uma proposta voltada às alunas iniciantes, com 

pouca ou nenhuma experiência musical e pouco contato com recursos musicais, 

imaginando que seria desenvolvida e adaptada para qualquer perfil de alunas e em 

diferentes contextos da educação musical. Mesmo que a proposta pedagógica ainda não 
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tenha sido implementada, acredito que poderá ser útil como material pedagógico para 

futuras práticas musicais. 
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