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Abstract  Connectivism and mobility revolutionized the 
essence and dynamics of contemporary society in which 
people thrive online. Digital media such as social networks, 
blogs, iTunes, YouTube and websites, nurture new 
information media and access to learning. Taking the 
example of non-formal music education, is different content 
based on edutretenimento mediated by digital technologies. 
In this new media environment there is also a new 
relationship between production and reception of 
information and knowledge in a constant process of 
feedback bringing engagement and interactivity providing 
opportunities for cultural convergence. The Internet and 
mobile devices in which the current generations are 
attracted, motivated, explore and share content, become 
important tools for the development of musicality and can 
thus be exploited by music educators and teachers, active in 
basic education. 
 
Index Terms  Digital media, musical education. 
 
Resumo  O conectivismo e a mobilidade revolucionam a 
essência e a dinâmica da sociedade contemporânea na qual 
as pessoas se desenvolvem online. As mídias digitais, como 
redes sociais, blogs, iTunes, YouTube e websites, 
oportunizam novos meios de informação e acesso a 
aprendizagem. Tomando como exemplo a educação musical 
não formal, encontram-se diferentes conteúdos baseados em 
edutretenimento mediados pelas tecnologias digitais.  Nesta 
nova conjuntura midiática existe também uma nova relação 
entre produção e recepção de informação e conhecimentos 
num processo constante de realimentação trazendo 
engajamento e interatividade oportunizando a convergência 
cultural. A Internet e os dispositivos móveis no qual as 
gerações atuais são atraídas, motivadas, exploram e 
compartilham conteúdos, tornam-se ferramentas 
importantes para o desenvolvimento da musicalidade, 
podendo assim serem exploradas pelos educadores musicais 
e docentes, atuante na educação básica.  
 
Palavras Chave  Mídias digitais, educação musical. 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas do século XX ficaram evidentes 
uma série de mudanças culturais, tecnologias, midiáticas 
muito importantes, sobretudo para as novas gerações.  

Um novo espaço educacional, outrora inexistente, aflora 
em ecossistemas comunicativos num entorno virtual e 
telemático, que modificando a identidade das pessoas devido 
às interações e novas maneiras de estarem no mundo, desde 
o uso de correios eletrônicos, das compras e demais serviços 
da internet no qual estamos expostos [18].  

As inovações tecnologias oportunizam mudanças nos 
aprendizes.  

A educação tem sido cada vez mais influenciada pelas 
transformações ocorridas no mundo moderno, 
particularmente pelos progressos tecnológicos na área da 
comunicação e pelas novas demandas do sistema 
econômico.  

[7] afirma que atualmente a educação e a tecnologia são 
indissociáveis, não há como pensar em uma separada da 
outra, isto é, pensar na educação sem que haja em seu 
processo a tecnologia. 

A geração dos jogos, os videogames, as diferentes 
mídias, meios e Internet que corroboram para o fomento de 
novas habilidades onde os nativos digitais podem considerar 
a mídia digital como segunda língua.  

Práticas de educação a distância desenvolvidas via rádio 
e tevê, em diversos países e com diferentes objetivos, 
demonstraram resultados satisfatórios quando a recepção dos 
programas aconteceu em ambientes de monitoria para 
atendimento dos alunos. A recepção organizada destes 
programas garantia aos alunos, a convivência e interação 
aproximada, de uma sala de aula. Aprimorando este cenário, 
as tecnologias digitais de comunicação, ao permitir a 
emissão e a recepção em dois sentidos, romperam o 
paradigma da comunicação unidirecional, praticada pela 
televisão e pelos meios impressos e proporcionaram a tão 
almejada interatividade. 
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CHOQUE DE GERAÇÕES 

As tecnologias digitais estão no contraponto da relação 
professor-aluno onde professores que são “migrantes 
digitais”, ou seja, adquiriram a alfabetização digital na idade 
adulta ao longo da carreira, e os alunos são “nativos 
digitais”, jovens nascidos e crescidos num entorno 
digitalizado marcado pelo consumo de videogames, internet 
e diferentes ferramentas midiáticas e tecnológicas [14]. 

 
 “O avanço dos meios de comunicação e informação não 

têm encontrado eco na escola, cujos instrumentos de ensino 
continuam sendo fundamentalmente a lousa, o giz e a 
linguagem oral e escrita. A atividade educativa pode ser 
encarada como uma atividade comunicativa, o que exige que a 
Escola como um todo e a Universidade em particular integrem 
os meios de comunicação no seu dia-a-dia.  A articulação 
desejada entre Comunicação e Educação exige, por parte dos 
docentes, conhecimento e familiaridade com a linguagem dos 
meios, sem que se desviem do caráter pedagógico da prática 
docente.  São necessárias pesquisas para se avaliar a possível 
contribuição dos multimeios para uma prática educativa 
significativa (...) e a criação de um espaço comum que permita 
a integração efetiva do conhecimento em Educação e do 
conhecimento em Comunicação, maximizando recursos e 
compartilhando os conhecimentos específicos de cada área”. 
[18] 

 
O vasto potencial de aplicação das tecnologias 

telemáticas no ensino ainda é subutilizado por falta de 
articulação interdisciplinar entre as diversas áreas de 
conhecimento que deverão compor uma Pedagogia 
Multimediática.  

[19] afirma que o uso de correios eletrônicos, blogs, 
fóruns, na Educação a Distância como introdução das 
tecnologias digitais pode tanto reproduzir um modelo 
pedagógico tradicional como pode ajudar a introduzir novas 
práticas. Por isso, as tecnologias digitais podem favorecer 
em alguns aspectos a incorporação dos estudantes no 
processo de ensino e aprendizagem. Para isso, [19] aponta os 
Objetivos Didáticos Específicos do Ensino da Comunicação 
Digital. Entre eles: Objetivos Conceituais: Compreender o 
lugar que ocupa na comunicação digital dentro do eco 
sistema midiático e cultural [19]. Bem como dos Objetivos 
Atitudinais: 

“Motivar e despertar o interesse dos comunicadores na 
direção e produção de obras multimídia. Reconhecer o papel 
que deve ocupar na participação de uma equipe 
multidisciplinar numa produção multimídia. Vincular as redes 
distribuídas interativas com ética da ação cooperativa”. [19] 

 
As implicações pedagógicas da comunicação são 

complexas e o pensamento para isso deve estar centrado no 
“aprender a aprender” [4]. Contudo os analistas afirmam que 
a nova mídia e Internet possibilitaram mudanças 
significativas na forma de como circula o conhecimento, ou 
seja, começam a escapar dos lugares até hoje mais legítimos 
socialmente para a aprendizagem. 

A televisão mantinha o público passivo, mas as mídias 
interativas influenciaram as novas gerações a pensar de 
forma diferente, por isso, os métodos tradicionais de ensino 
já não é atraente o que infere nas mudanças cognitivas, pois 
a geração dos jogos tem nova atitude, acumula vivências 
estimulantes e na escola podem estar conectados para 
pensar, resolver problemas e obter informações, sendo 
caminhos oportunizados pela aprendizagem baseada em 
jogos digitais, no qual a tecnologia é nossa aliada [14]. 

[14] afirma também que o videogame e o computador 
trouxeram a interatividade para a televisão, num processo 
ativo de tentativas e erros com fomento de habilidades e 
competências como leitura de imagens em espaço 
tridimensional, construção de mapas mentais em espaços 
visuais multidimensionais, habilidade de descobrir regras, 
ter a atenção dividida e estratégias de jogo. Contudo, os 
aprendizes atuais clamam pela interatividade e o restante é 
chato demais, ou seja, os alunos precisam desligar na escola. 
Nesta reflexão a habilidade não está desaparecendo e sim se 
transformando em novos modelos mentais que direcionam 
para a aprendizagem pela experiência, no qual o pensamento 
crítico deveria estar incluído nos softwares, elencando dez 
mudanças de estilo cognitivo: 

“Velocidade twitch versus velocidade convencional; 
processamento paralelo versus processamento linear; primeiro 
os gráficos versus primeiro o texto; acesso aleatório versus 
passo a passo; conectado versus autônomo; ativo versus 
passivo; brincar versus trabalhar; recompensa versus 
paciência; fantasia versus realidade; tecnologia como amiga 
versus tecnologia como inimiga”. [14] 

Devido à popularização de tais recursos, temos um 
potencial educacional aberto à exploração de novas e 
atrativas situações de aprendizagem que devem ser aplicadas 
em salas de aulas reunindo o interesse dos estudantes pela 
tecnologia, bem como das possibilidades de estímulo ao 
fazer criativo e contato com a arte. 

 
“Com o uso de ambientes virtuais de aprendizagem 

redefine-se o papel do professor que finalmente pode 
compreender a importância de ser parceiro de seus alunos e 
escritor de suas ideias e propostas, aquele que navega junto 
com os alunos, apontando as possibilidades dos novos 
caminhos sem a preocupação de ter experimentado passar por 
eles algum dia. O professor provoca o aluno a descobrir novos 
significados para si mesmo, ao incentivar o trabalho com 
problemáticas que fazem sentido naquele contexto e que 
possam despertar o prazer da descoberta, da escrita, da leitura 
do pensamento do outro e do desenvolvimento de projetos 
colaborativos. Desenvolve-se a consciência de que se é lido 
para compartilhar ideias, saberes e sentimentos e não apenas 
para ser corrigido”. [1] 

 
É importante frisarmos que a postura do professor 

contemporâneo, tanto no investimento da própria atualização 
perante os recursos tecnológicos, quanto na formação 
continuada, são primordiais e colaboram para a melhor 
atuação profissional no tocante aos novos ambientes 
instrucionais oportunizados pelas TICs, como também 
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corroboram para a ciranda ação-reflexão-ação que juntos 
fomentam o desenvolvimento de novas, criativas e 
estimuladoras situações de aprendizagem, pois sabemos que 
as novas gerações dominam e estão altamente estimulas e 
acessíveis devido à popularização dos recursos tecnológicos, 
cabendo também aos educadores reverem e recriarem 
constantemente a sua prática docente, bem como da relação 
professor-aluno-conhecimento perante o potencial das 
interfaces digitais. 

 

TECNOLOGIA E APRENDIZAGEM 

De acordo com [10], na virada do milênio têm-se os 
nascidos na era digital que se desenvolveram online, 
conectados e desfrutando da nova ecologia dos meios como 
e-mails, redes sociais, blogs, iTunes, YouTube, websites, 
oportunizado pelas tecnologias digitais na atualidade, tanto 
quanto das novas relações, do entretenimento, da 
criatividade, da autoexpressão, das inovações nas esferas 
públicas e privadas como possibilidades destas  novas 
gerações que vivem conectados virtualmente, recebendo e 
produzindo informações, conteúdos, mudando também as 
formas de acesso à  informações. 

Muitos Nativos Digitais criam novos perfis pessoais nas 
redes sociais, abrem discussões globais em fóruns de 
discussão online, bem como criam websites, homepages, 
blogs no qual produzem conteúdos para Educação Musical 
não formal como tutorias para aprendizagem desde teoria 
musical a prática instrumental, documentários, vídeos que 
são compartilhados nas redes sociais como Facebook, 
Twitter, Menssenger, bem como interagem escrevendo nas 
páginas dos amigos, comentando conteúdos, produzindo 
remixes, sampling, o que demonstra as novas formas 
criativas, preferências e o engajamento dos Nativos Digitais 
com as mídias digitais, modificando a ecologia dos meios e a 
postura de “consumidores” para criadores num espaço 
participativo, em vários casos com recompensa financeira e 
fama. A tecnologia digital trouxe diversidade, voz e 
expressão numa revolução criativa, na contramão da 
indústria cultural, numa convergência cultural [10]. 

Desta forma teremos a tecnologia com estratégia 
construtivista onde os alunos aprendem fazendo, 
exemplificando inclusive possibilidades para as aulas de 
música [10]:  

“A ideia é aproveitar a inclinação para desenvolverem 
perfis online e outros materiais como MySpace, no Facebook, 
em blogs e no YouTube. As aulas de música podem ser 
transformadas, deixando que crianças não apenas ouçam 
Beethoven, mas criem sua própria obra-prima (ou talvez não) 
usando softwares baratos em um computador, como o Frooty 
Loops ou, para os mais ousados, Audacity. Escrita, poesia, 
arte- em cada situação um professor pode orientar um Nativo 
Digital em um espaço digital e encorajá-lo a criar algo novo 
ou melhorar algo antigo.”. [10] 

 
A Figura 1 ilustra o audiovisual “Historia de la Música - 

Lecciones Ilustradas”, disponível no YouTube em: 

https://www.youtube.com/watch?v=IsRGPMRrYIs que 
contém a evolução da música na cultura ocidental, desde a 
pré-história, música antiga e diversos períodos, chegando à 
atualidade com jazz, blues e rock, entre outros, com 
desenhos e sonoridades, produzidos e editado por Pablo 
Morales de Los Rios.  

 

 
FIGURA. 1 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=ISRGPMRRYIS 
 

APRENDIZAGEM COM INTERATIVIDADE 

As tecnologias digitais de informação suscitam uma 
pedagogia que favorece o aprendizado individual a partir da 
interatividade com o coletivo; a cooperação extingue a 
posição de receptor estigmatizada na figura do aluno. 

A qualidade interativa das mídias digitais proporciona a 
democratização da informação, das obras intelectuais 
escritas, sonoras ou visuais e favorecem a ampliação dos 
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debates, compartilhamento e questionamento de filosofias e 
sensos comuns. As mídias digitais aliadas às práticas 
educacionais ampliam o alcance das estruturas educacionais. 

 Dentro desse contexto, a criação de aplicações 
multimídias educacionais interativas deve primar pelo 
conteúdo e boa usabilidade. [9] define usabilidade como um 
atributo de qualidade, que avalia o grau de facilidade de 
interação de algum dispositivo ou qualquer interface que 
possa ser operada por um usuário. Além disso, a palavra 
também se refere aos métodos para melhorar a facilidade de 
uso durante o processo de planejamento de uma interface.  

O autor elenca cinco componentes que definem a 
usabilidade, apresentados no Quadro 1: 

 
QUADRO I 

COMPONENTES QUE DEFINEM A INTERATIVIDADE [9] 

Componente Descrição 
Facilidade de 
aprendizado  

O sistema precisa ser fácil de aprender 
 

Eficiência de uso  
 

Uma vez aprendido a interagir, o usuário 
deve ser apto a atingir altos níveis de 
produtividade. 

Facilidade de 
memorização  
 

Após certo período sem utilizá-lo, o 
usuário casual precisa ser capaz de 
retornar ao sistema e realizar suas tarefas, 
sem a necessidade de reaprender como 
interagir com ele. 

Baixa taxa de erros  
 

O usuário deve ser capaz de operar o 
sistema sem maiores transtornos, com 
baixa taxa de erros. Caso estes ocorram, 
o usuário deve ser capaz de se recuperar. 
Erros grosseiros não devem ocorrer. 

Satisfação subjetiva  A interação deve ser agradável, de forma 
que o usuário se sinta subjetivamente 
satisfeito ao utilizar o sistema. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Mudanças significativas são oportunizadas pelas 
tecnologias e mídias digitais, transformadas na atualidade 
em potencializadores de aprendizagens. 

As novas gerações interagem e desfrutam de diferentes 
meios através da mobilidade, conectivismo, dos jogos 
digitais e edutretenimento, alterando a diversão e a busca 
pelo conhecimento, tornando-se um relevante potencial de 
aprendizagem inclusive da Educação Musical não formal. 

A Internet e os dispositivos móveis no qual as gerações 
atuais são atraídas, motivadas, exploram e compartilham 
conteúdos fornecem ferramentas importantes a serem 
inserida também pelos educadores musicais e docentes, 
atuantes na educação básica. 
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