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Resumo: O presente artigo é fruto de uma pesquisa realizada nos anos de 2014 e 2015, a qual buscou analisar
materiais disponíveis no meio virtual como potenciais recursos para a aprendizagem do violão clássico. Para isso, eles
foram organizados em conteúdos de três naturezas diferentes: arquivos em formato de texto, em formato de áudio e
em formato de vídeo. O pressuposto para o estudo proposto foi que esses estivessem disponíveis de forma gratuita no
meio virtual. Após a exemplificação e análise de cunho qualitativo propomos uma reflexão sobre como o professor
presencial de um aluno que absorve materiais disponíveis no meio virtual deve agir. Qual seria o papel de um
professor que desempenha seu trabalho na era do conhecimento Quais são os principais empecilhos para que todos
os alunos possam usufruir desse material Essas perguntas serão respondidas ao longo do presente texto.

Palavras-chave: Novas Tecnologias da Informação, Violão, Aprendizagem.

Abstract: This article is the result of a research accomplished in 2014 and 2015 which had as an objective to analyze
materials available on web with potential resources for learning the classic guitar. For this, they were organized in
contents of three different types: text files, audio files and video files. The assumption for the proposed study was the
fact that the materials were available in free form on web. After the exemplification and analysis in a qualitative way, we
proposed a reflection on how the student’s classroom teacher who observes materials available on web must act. What
would be the role of a teacher who plays his function in the knowledge area What are the main difficulties that could
disrupt students from taking advantage of these materials These questions are going to be answered throughout the
text.

Keywords: New Information Technologies, The guitar, Learning.

Introdução

O pensar em educação nos dias atuais tem despendiado esforços que não ocorriam outrora. Esses esforços decorrem
das mudanças sociais e principalmente, por mais estranho que pareça, no acesso a um vasto mundo de informações.
Isso se dá pela voga da chamada “Era da Informação”. Há um aumento desde a década de 1990 do acesso à internet
por pessoas que possuem um menor poder aquisitivo.

Esse cenário traz consigo uma nova realidade: o aluno possui hoje o acesso a todo tipo de conhecimento que estiver
ao alcance de um simples clique do mouse. Com isso surgem questões importantes de serem observadas, estudadas
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e passarem a ser de conhecimento público. Devemos saber, por exemplo, quais são os efeitos desse acesso a um
imenso número de informações. Até que ponto isso seria prejudicial, ou não

Análises preliminares mostram, por exemplo, que a nova geração aprende e consequentemente faz conexões neurais
em áreas que antes não eram utilizadas num tempo onde não havia tanto acesso a computadores, tampouco a
computadores de mão, os famosos tablets. Crianças e adolescentes crescem e se desenvolvem hoje em contato com
os aparelhos eletrônicos e conectados com o mundo. (SERRES, 2013, p. 35)

Para além da realidade comum de crianças utilizando aparelhos eletrônicos há o uso de jovens e adultos da internet
para se conectarem a comunidades. Boa parte dessas pessoas buscam nessas comunidades assuntos em comum.
Entre uma infinidade de assuntos está a questão da apreensão de algo. O conhecimento, como foi citado
anteriormente, está disponível para todos nesse mundo conectado. Videoaulas, artigos e áudios contendo até livros
inteiros estão disponibilizados de forma gratuita nesse espaço virtual. Remontando assim o cenário da construção e
difusão do conhecimento.

Por meio dessas tecnologias, é possível a construção do conhecimento coletivo com sujeitos localizados em espaços
e tempos distintos, mas que integram o mesmo ambiente virtual ou a mesma comunidade virtual de aprendizagem. As
formas de buscar informações e de divulgá-las a um maior número de pessoas, também foram alteradas com a
disponibilização dessas tecnologias. (FERREIRA e BIANCHETTI, 2004, p. 254)

O estudante de instrumento musical é um dos principais consumidores desse tipo de conteúdo da web. Seja para tirar
dúvidas, para revisar assuntos, os músicos são um dos responsáveis pelo acesso a materiais de cunho educacional
em sites que disponibilizam vídeos, partituras e áudios sobre música.

Partindo desse pressuposto buscaremos expor, analisar e discutir o acesso a três tipos de conteúdo disponíveis para
músicos, mais especificamente para estudantes de violão clássico. Esses conteúdos estarão divididos em formato
escrito, formato de áudio e formato de vídeo. Junto com a exposição teremos a reflexão baseada em alguns autores
que estudam esse acesso e expansão do meio virtual na vida das pessoas.

Na conclusão traremos a discussão para o âmbito educacional. Como o professor presencial de instrumento deve agir
frente a essa nova realidade, onde o aluno possui um arcabouço de informações disponíveis Seria em algum
momento a substituição de suas funções enquanto gestor do ensino do seu discente Quais são os pontos positivos e
negativos para esse profissional que está no mundo analógico, mas que possui um corpo discente imerso no
ciberespaço (ANDRADE, 2013, p. 167). Procuraremos sanar e expor essas e outras questões no decorrer desse texto,
já que:

A educação musical tem sido desafiada a passar por uma série de transformações. As novas Tecnologias de
Informação e Comunicação – TIC – desafiam-nos a transformar nossos conceitos educacionais, nossas perspectivas
didáticas, nos constrangem a rever e complementar nossa formação, nos levam a refletir sobre as novas
possibilidades e exigências quanto às interações com nossos alunos e colegas. (KRÜGER, 2006, p. 75)

Conteúdo em formato escrito

Um dos tipos de conteúdos mais acessados por violonistas são os em formato escrito: Teses, Dissertações,
Monografias, Artigos, Partituras, entre outros. Hoje temos a experiência do chamado hipertexto disponível no espaço
virtual. Esse tipo de texto une a experiência da união do texto, áudio e imagem. Mas apesar da existência dessa nova
modalidade textual há uma preferência pelo material convencional de escrita disponível na web pelos que a acessam.
(SANTAELLA, 2003, p. 7).

Um dos responsáveis pela disponibilização e crescimento de conteúdos em formato escrito são os eventos
relacionados a música que ocorrem desde o fim do século passado no país. Iniciativas como a da Associação
Brasileira de Educação Musical, que publica artigos em formato de revistas desde a década de 1990 e atualmente se
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encontram disponíveis para download no site[i] da associação. Congressos de Música como o SIMPOM e ANPPOM,
os quais promovem debates e publicam Anais contendo artigos no meio virtual. A Ictus, Per Musi e Opus são revistas
científicas em formato eletrônico, que já nasceram disponibilizando artigos via Web. Esses trabalhos versam sobre os
mais diferentes assuntos relativos à música: educação Musical, performance, psicologia da música, estão entre os
assuntos que mais produzem textos científicos.

Além disso há a disponibilização da produção dos acadêmicos em música nos bancos de dados das principais
universidades pelo país. Boa parte dessa produção tem sido examinada como de extremo valor para interessados em
música, e particularmente em violão. Antunes (2012), comenta que:

(...) esses trabalhos de pós-graduação com temática violonística possuem vertentes que abarcam um conjunto de
ferramentas auxiliares no desenvolvimento de pesquisadores, intérpretes e interessados em geral, sendo tais
vertentes baseadas em aspectos históricos-biográficos, analíticos e didáticos. (ANTUNES, 2012, p. 18)

O autor ainda exemplifica os tipos de utilidades em sala que o material produzido e disponibilizado via sítios de
universidades pelo país podem trazer:

(...) Para informações a respeito da história do violão no Brasil e seu desenvolvimento ao longo dos anos -
informações estas que podem ser utilizadas em sala de aula - (...) Para comparações de diferentes escolas
violonísticas, existe a dissertação de Marcelo Fernandes Pereira. (...) Sobre questões de técnica violonística, há os
trabalhos de Homero Pires, Fernando Silveira (...) Para o interessado em conhecer mais sobre o violão e a música
flamenca, duas dissertações foram escritas: a de Paulo Rogério e a de Fabiano Zanin. (ANTUNES, 2012, p. 181).

Assim Antunes (2012), confirma a importância e o papel que o acesso e bom manejo desses escritos pode exercer em
sala de aula. Porém, assim como há exemplos de materiais escritos de boa qualidade há também materiais de
natureza duvidosa. Para uma melhor seleção eis a figura do professor presencial. Nesse caso em o professor
presencial atuará fortemente como um filtro sobre as informações que seu aluno traz e compartilha em aula, tal como
afirmam Santos e Pereira (2013, p. 5).

Para exemplificar um meio virtual onde o estudante de violão poderá encontrar uma abundância de conteúdo em
formato escrito de qualidade para seu instrumento temos o Acervo Digital do Violão Brasileiro[ii]. O espaço em
questão foi lançado no mês de agosto de 2014. Desde o seu início os conteúdos disponíveis foram frutos de
contribuições de diversos pesquisadores e instrumentistas brasileiros. Partituras, artigos, teses, dissertações,
monografias e revistas extintas sobre violão são exemplos do tipo de material escrito disponível nesse espaço virtual.

O exemplo de construção do acervo do site remonta ao que Gohn (2008, p. 10) denomina como “comunidade virtual
de aprendizagem”. Nessa comunidade temos vários atores desempenhando papéis como a disponibilização, seleção
e anúncio de conteúdos. O espaço destinado a alocação do material escrito é denominado como “Biblioteca”. Vejamos
o texto descritivo encontrado no espaço:

Conheça as referências bibliográficas mais representantes sobre o violão brasileiro. A
biblioteca oferece dicas de livros, capas e fichas técnicas, além das dissertações e teses
acadêmicas sobre o violão para download gratuito. Em parceria com a Fundação Biblioteca
Nacional, disponibilizamos um valioso acervo das primeiras revistas dedicadas ao
instrumento, surgidas a partir da década de 1920, além de métodos de grande valor
histórico.[iii]

Outro espaço destinado a conteúdos escritos no site é o denominado “Partituras”. Nele são disponibilizados de forma
gratuita arranjos, transcrições e até composições inéditas para violão em formato de partitura. Observemos o texto do
espaço dentro do sitio:

A maioria das partituras deste acervo tem arranjos inéditos, transcrições e revisões feitas especialmente para este
portal. Os títulos abrangem diversas formações, como violão solo, duo de violões, quarteto, violão de 7 cordas e
melodia e cifra. Consulte, leia os comentários e faça download gratuito dos arquivos. Também confira os álbuns
digitais em PDF que serão publicados periodicamente neste espaço. Colaborações voluntárias de arranjos,
transcrições e peças autorais serão aceitas, desde que estejam de acordo com o conceito do portal e sejam
aprovadas pela equipe de coordenação.[iv]
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Apesar do aceite da contribuição de voluntários para o abastecimento do acervo de obras musicais, percebemos o
cuidado dos administradores do site com a seleção do que entra para ser exposto no mesmo. Há aqui um controle de
qualidade sobre o tipo de informação que será disponibilizado para os que acessam esses conteúdos.

Conteúdo em formato de áudio

Outro tipo de material disponível nas redes para o consumo de seus navegantes são os arquivos em formato de áudio.
Esses possuem a preferência por boa parte do público que acessa a internet. Um dos motivos é o fácil suporte dos
mesmos, pois podemos salvá-los nos mais diversos dispositivos que executam áudios, tais como o Mp3 Player ou
diversos tipos de Smartphones.

Outrora esse tipo de conteúdo era transmitido pelas rádios. Desde a década de 1990 houve uma forte interferência
nesse tipo de disponibilização de informação via rádio. Boa parte das emissoras brasileiras passaram a transmitir via
web suas programações. Essa modalidade de transmissão se adequa bem ao tipo de público que as emissoras
possuem atualmente. (ABDALLA, 2005, p. 29).

Com isso os programas de rádio sobre violão foram extintos. A solução buscada por alguns foi a gravação e
disponibilização desses em meios virtuais como blogs pessoais de violonistas brasileiros de renome, tal como Fábio
Zanon. Sobre essa transição de transmissão desses conteúdos comenta Gohn (2008), que:

Assim, surgia uma fluidez semelhante àquela que o rádio proporciona, mas com diferenciais importantes, pois
enquanto no rádio a escuta é única e efêmera, nas redes digitais uma obra pode ser escutada repetidamente e
infinitas cópias podem ser produzidas, sempre mantendo a mesma qualidade do original. (GOHN, 2008, p. 114)

Podemos ver aqui uma vantagem sobre o modo de transmissão antigo: enquanto a transmissão ao vivo só poderia ser
ouvida uma vez os arquivos disponibilizados e baixados atualmente podem ser reproduzidos uma infinidade de vezes.

Trabalhos feitos por violonistas como Thales Guimarães e Fábio Zanon tiveram seus bons efeitos. Se trataram de
séries de programas de rádio sobre o violão. O Mundo do Violão[v], do professor Thales Guimarães e o Violão com
Fábio Zanon[vi], idealizado pelo violonista de mesmo nome são os exemplos mais explícitos de conteúdos em formato
de áudio com alto potencial informativo e que podem ser utilizado como material em sala de aula.

Vejamos um depoimento de um dos usuários do espaço virtual sobre os referidos programas:

(...) moro em São Carlos SP (240km de são Paulo capital) e temos aqui apenas um professor de violão erudito cujo
qual mora numa cidade vizinha à São Carlos...não existe faculdade de violão por aqui e nem um conservatório
voltado ao violão erudito...O violão erudito ainda está em desenvolvimento mas tenho boas esperanças pois existem
muitas pessoas trabalhando forte para o crescimento do nosso instrumento, um exemplo é o Thales Guimarães, aqui
em minha cidade já estamos estudando através de seus programas, os programas do Zanon também são
muito ricos. A idéia de programas de rádio é muito interessante pois além do conhecimento que é passado
através deste, ele também nos prende à escuta musical, algo que percebo que as vezes se perde neste mundo de
"correrias" que vivemos hoje...[vii] (grifo nosso)

Aqui percebemos o valor instrucional dos programas de rádio e o cumprimento de uma papel social por eles, pois
estão levando conhecimento a um lugar onde muitas vezes estudantes de violão não possuem acesso nem a
professores presenciais.

Para exemplificar a qualidade de um dos materiais disponibilizados nesses espaços vejamos a transcrição de um dos
programas de rádio do Violão com Fábio Zanon:

Estas grandes famílias atingiram um apogeu de popularidade no Renascimento e Barroco e produziram um repertório
imenso, mas a família das guitarras, originariamente a menos aristocrática, passou por grandes transformações e
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atingiu seu apogeu no final do séc. XVIII enquanto as outras duas gradualmente declinaram até tornarem-se
obsoletas. Ao redor de 1780, simultaneamente na Itália e Alemanha, as mutações organológicas haviam transformado
o instrumento de 4 cordas duplas em um instrumento solista de seis cordas simples, um formato suficientemente
estável para se espalhar por toda a Europa. Ao redor de 1800, a popularidade deste formato produziu um levante de
grandes virtuoses e compositores que constituem a primeira Época de Ouro do violão. (ZANON, 2004, p. 5).

Esse tipo de informação é escassa em materiais escritos em língua portuguesa. O único livro produzido sobre história
do violão em português está fora de catálogo[viii]. Nas séries de programas disponibilizados nesse espaço temos o
apanhado histórico do instrumento em 34 programas com duração de 60 minutos. Esse tipo de material pode ser
tranquilamente utilizado em sala de aula, pois foi produzido por um especialista na área, além de ter sido veiculado
pela rádio do Ministério da Educação, subsidiando ainda mais a qualidade dos conteúdos ali expostos. O professor
poderá agir como um gestor numa escuta guiada desse conteúdo junto aos seus alunos.

Conteúdo em formato de vídeo

A utilização de material de vídeo para aulas é uma realidade altamente aplicada por diversas instituições de ensino.
Por meio do vídeo são transmitidos conteúdos de aulas, atividades práticas, entre outras questões. Para músicos a
realidade do vídeo tem seu foco principal nas chamadas videoaulas. Por meio dessas os alunos podem observar e
aprender os movimentos necessários para a execução de obras musicais. O tipo de linguagem presente no vídeo
perpassa a questão do visual.

O vídeo é sensorial, visual, linguagem falada, linguagem musical e escrita. Linguagens que interagem superpostas,
interligadas, somadas, não separadas. Daí a sua força. Somos atingidos por todos os sentidos e de todas as
maneiras. O vídeo nos seduz, informa, entretém, projeta em outras realidades (no imaginário), em outros tempos e
espaços. (MORAN, 1995, p. 27)

O vídeo produz o incrível efeito do entretenimento fazendo, por vezes, com que prestemos mais atenção ao que está
sendo ministrado por meio deles do que quando em situação de aulas presenciais.

As Novas Tecnologias e seus elementos como o vídeo possuem grande valor pedagógico, pois se utilizam da imagem
proporcionando uma apresentação dinâmica do conteúdo produzido. (SERAFIM e SOUSA, 2011). O acesso ao vídeo
é uma prática recorrente da geração que nasceu nas duas últimas décadas. (SERRES, 2013, p. 40)

Para dar um exemplo de vídeoaula disponível no meio virtual com alto valor educacional temos a “Aula sobre
ligados”[ix] onde o violonista Gilson Antunes, professor da USP está ministrando o tema proposto. Durante seis
minutos podemos observar a aptidão técnica do professor, o embasamento teórico da aula e a alta qualidade da
produção de imagem e som. Há primeiramente a explicação lenta do movimento do ligado, logo após a execução e
demonstração da aplicação da técnica em repertório.

O vídeo está disponível de forma gratuita no site YouTube[x]. Por meio desse site podemos encontrar não só essa,
mas outras aulas do instrumento. O perigo aqui será o cuidado que tem que se ter com a qualidade das aulas
disponíveis. O ensino de uma técnica como o ligado de forma incorreta pode acarretar problemas motores aos alunos
de violão, por exemplo. Aqui o professor poderá mais uma vez agir como administrador da aprendizagem do seu
discente. A seleção e ação de filtro de informações tem seu momento oportuno.

Consulta aos usuários

Após a catalogação e exame dos espaços e materiais da presente pesquisa aplicamos um survey[xi], elaborado por
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nós[xii] em alunos de violão que acessavam um dos fóruns de fama nacional e mundial sobre violão clássico: o
Violão.Org[xiii]. Observamos dados relevantes sobre a importância do acesso a esses tipos de conteúdo na formação
dos mesmos.

O survey contou com cinco perguntas. Não utilizamos critérios como faixa etária e gênero para que os participantes da
pesquisa. Foi definido apenas que eles fossem estudantes de violão clássico, sem especificação de nível de estudo.
Os números demonstraram que parte dos 115 alunos participantes da pesquisa consomem os três tipos de conteúdo
aqui expostos.

Cerca de 83% atestaram a utilidade que os três tipos de conteúdo têm na aprendizagem do violão clássico. Quanto a
indicação do acesso aos conteúdo pelo professor de violão, cerca de 44% afirmaram que os docentes incentivam o
acesso aos conteúdos disponíveis no meio virtual. Uma grande parcela, cerca de 73% dos participantes, afirmaram
que o seus professores presenciais participam de forma a obter uma melhor seleção dos conteúdos acessados por
eles

Percebe-se, nessa pequena taxa de amostragem, a influência e importância que o acesso e consumo de material
disponível na web tem na instrução e formação dos violonistas que utilizam a internet para objetivos educacionais.
Nota-se também que boa parte dos professores apoia e auxilia no processo de recepção, seleção e aplicabilidade
desses conteúdos acessados.

Conclusão

Após a exposição de alguns espaços e seus conteúdos sobre violão podemos perceber que o meio virtual está repleto
de boas oportunidades quando se trata material de consumo para o estudante de violão. Conteúdos em formato
escrito, em formato de áudio e vídeo para violão possuem destaque na visitação e sites especializados no meio virtual.
Podemos ver a afirmação da qualidade e aplicabilidade dos mesmos em sala de aula por vários pesquisadores.
Percebemos que para além do potencial como material didático há também um grande valor como material de
pesquisa.

A realidade e vivência da geração que nasceu há duas décadas facilita o passeio e manejo desses conteúdos
disponíveis no meio virtual. Eles hoje constroem espaços de conhecimento de forma coletiva. A distância territorial é
aqui superada pelo acesso à internet. A forma de aprender e lidar com o conhecimento também muda nessa nova
geração. Ela foi acostumada a crescer já possuindo o acesso aos aparelhos conectados ao mundo.

Observamos exemplos de como esses conteúdos cumprem também um papel social por meio do depoimento de um
dos usuários dos meios virtuais que não possuíam professor presencial de violão em sua cidade. Eles tinham como
única forma de aprendizado a escuta de um dos programas de rádio disponíveis em sites sobre violão. No caso de
materiais sobre determinados assuntos como História do Violão há um papel social e educacional ainda maior, pois
não há atualmente livros em língua portuguesa sobre o assunto. Os arquivos de áudio aqui expostos cumprem de
forma excepcional esse papel.

Vimos também conteúdos produzidos por professores especialistas na análise de conteúdos em formato de vídeo. E
que apesar da qualidade, o material está disponível de forma gratuita para todos que possuem acesso à internet.
Nisso podemos observar a o papel de democratização do ensino. A oportunidade de ter aula com um professor
renomado, nem que seja por seis minutos ocorre nesse contexto virtual a distância de um simples clique.

Apesar de termos uma série boa de exemplos de locais bons para encontrar conteúdos de qualidade podemos
também ter experiências não tão boas consumindo conteúdo que não tem nenhum exame de profissionais
especialistas no assunto. Aqui que o professor presencial entra exercendo o papel de filtro de conteúdo, de gestor da
aprendizagem de seu aluno. Mesmo com a boa oportunidade de ter em mãos todo um mundo de informações o papel
do professor presencial será essencial para a boa gestão e consequente seleção e aplicabilidade desse conteúdo.
Logo o principal empecilho para o encontro e aplicação de conteúdos disponíveis no meio digital seria a falta de uma

26/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/as_possibilidades_de_aprendizagem_do_violao_classico_com_as_novas.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.6-8,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



pessoa que saiba distinguir e gerenciar toda a informação, exercendo assim o papel de filtro desse mundo de
informações.

Atestamos também, por meio de consulta pública, que uma parcela significativa dos usuários do meio virtual que
estudam violão consomem muito conteúdo disponibilizado em diversos espaços ali encontrados. Além do acesso boa
parte afirmou a participação, acompanhamento e indicação de seus professores presenciais em relação ao conteúdo
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