
Para ensinar música a jovens e
crianças é preciso ter disponí-
veis flauta, violão ou qualquer
outro instrumento musical, cer-
to? Nem sempre. Na Escola Mu-
nicipal Professor Luiz Pântano,
localizada em Itatiba, na região
metropolitana de Campinas,
por exemplo, o ensino de músi-
ca é feito pelo computador. É ne-
le que os alunos têm contato
com a diversidade musical —
aprendem de clássicos do rock
ao mundo sertanejo — que até
então não fazia parte de sua rea-
lidade. E tudo é possível graças
a um projeto chamado e-Som,
que propõe uma nova aborda-
gem para estimular o interesse
dos jovens pela música. O pro-
grama, desenvolvido pela em-
presa Quanta Brasil, reúne sof-
twares com licenças gratuitas,
que possibilitam produção e edi-
ção musical. Ele usa ainda ferra-
mentas como as redes sociais e
um portal com acesso diferen-
ciado para professores e alunos.

“Temos uma turma de 20 jo-
vens que têm 2 horas de aula
por semana. O interesse está
tão grande que já existe uma lis-
ta de espera”, afirma a diretora
da escola Professor Luiz Pânta-
no, Elianete Golfieri, onde fun-
ciona o projeto-piloto do e-Som.
Segundo ela, os alunos estão res-
pondendo aos estímulos e a
maioria está se interessando
por ouvir novos gêneros musi-
cais e até por aprender a tocar
instrumentos. Rafaela Montei-
ro, de 12 anos, é uma delas. Ela
conta que as aulas estimula-
ram a vontade de aprender a
tocar teclado e contribuíram
para o aumento de seu repertó-
rio musical, que se resumia a
música gospel. “Não escutava
nunca Música Popular Brasilei-
ra (MPB) e agora estou gostan-
do. Também descobri mais so-
bre o sertanejo e rock”, diz.

Processo educacional
As aulas podem ser ministradas
no laboratório de informática
da escola e cada aluno recebe
no início do curso apostila e CD
room, para instalação do progra-
ma em casa. A primeira coleção
de apostilas é destinada aos alu-
nos de 12 à 15 anos. “A maior ca-

rência [de educação musical] es-
tá nessa essa faixa etária”, afir-
ma Jobert Gaigher, coordena-
dor do projeto. Durante as au-
las, os alunos podem criar sons
e músicas a serem compartilha-
das em uma rede social exclusi-
va na qual é possível acessar
perfis, inserir conteúdos varia-
dos e trocar experiências. “A
questão motivacional foi muito
pensada na elaboração do proje-
to. O método utiliza uma ferra-
menta contemporânea, o com-
putador, que desperta o interes-
se dos jovens”, afirma Gaigher.

A professora Liane Hents-
chke, vice-presidente do Inter-
national Music Council ( IMC),
órgão assessor de música para a
Unesco, é coordenadora peda-
gógica do projeto e autora das
apostilas do Programa e-Som.
Ela explica que a proposta é tra-
balhar a conscientização da
criança em relação à música.
“Queremos expandir o univer-
so musical do aluno, que muitas
vezes se limita ao que é ofereci-
do pelas mídias. O adolescente
tem um conceito formado sobre
música, geralmente associado
com a forma de se vestir e o sen-
so de inclusão em um grupo
com determinada ideologia”.

O programa pretende estimu-
lar a apreciação, execução e
composição musical. “Quere-
mos trabalhar em primeiro lu-
gar a conscientização do que o
aluno ouve, estimular a refle-
xão pelo motivo da preferência,
demonstrar a função da música
na vida dele e na sociedade e,
aos poucos, introduzir um novo
universo musical, apresentan-
do diversos gêneros e músicas
de outras culturas”, diz Liane.

Aprendizado analógico
Maria Tereza Alencar, professo-
ra doutora da faculdade de músi-
ca da Escola de Comunicação e
Artes (Eca-Usp), acredita que o
método pode ser um ponto de
partida ao desenvolvimento mu-
sical. Porém, defende que o en-
sino não pode ser totalmente in-
formatizado. “Temos que pen-
sar nisso como um material que
caminhe junto, o ideal é inte-
grar as coisas. O contato com
instrumentos musicais provoca
encantamento. As pessoas ain-
da querem fazer música, não po-
demos perder isso”. ■

Ensino demúsica
é estimulado de
maneira virtual
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Programa e-Som utiliza o computador para ensinar conceitos
e introduzir a consciência musical em alunos da rede pública
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A Lei nº 11.769, sancionada em
2008, entra em vigor em agosto
deste ano e determina que
a música deve ser conteúdo
obrigatório em todas as escolas
brasileiras para os alunos dos
ensinos fundamental e médio.
A lei deixa a cargo dos colégios
a escolha das atividades que
serão oferecidas, já que não

regulamenta o formato ou
conteúdo das aulas, nem exige
formação profissional específica
para os professores.
Maria Tereza Alencar, professora
doutora da faculdade de música
da Escola de Comunicação e
Artes (Eca-Usp) não acredita
que a legislação mudará o quadro
da educação musical no país. “A
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A proposta é trabalhar
a conscientização
musical do aluno,
estimulando a
apreciação, execução
e composição musical
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O foco no aprendizado
Nesta sociedade, interessa mais quem é capaz de aprender rapida-
mente como se resolve um dada situação ou problema do que
aquele que já sabe como resolver este mesmo problema, pois ama-
nhã a questão será outra e depois outra e mais outra e sempre com
novas nuances, novas informações e novos desafios.

Muitas são as mudanças em curso na educação mundial e brasi-
leira. Aumento da carga horária (período integral ou semi-inte-
gral); qualificação dos professores; estabelecimento de critérios
meritocráticos de remuneração; melhoria da gestão das escolas,
entre outros. Nenhum deles, no entanto, terá tanto poder e im-
pacto no resultado da aprendizagem do que o movimento em de-
fesa do ensino centrado no aluno.

A modalidade de ensino centrada no estudante, que respeita
as características cognitivas e os estilos de aprendizado de cada
aluno individualmente, ressurge no cenário educacional após
séculos de abandono. Ela havia sumido desde a revolução indus-
trial, em virtude da necessidade de padronização do processo
de ensino visando atender a um maior número de estudantes ao
mesmo tempo — uma adaptação do modelo industrial de produ-
ção aplicado à educação.

Já há algumas décadas, educadores e pesquisadores procuram
alertar o mundo para a necessidade da retomada do modelo centra-
do no atendimento às peculiaridades de cada um. No entanto, nin-

guém encontrava um meio de via-
bilizar financeiramente tal modali-
dade, uma vez que o atendimento
individual exige muito mais tempo
e qualificação do professor.

A universalização do acesso
aos computadores e à internet,
bem como a produção comparti-
lhada de conhecimento, abriu ca-
minho para a retomada das dis-
cussões sobre o assunto, mostran-
do como viabilizar a retomada do
modelo um a um.

De outro lado, o estado da arte
na área da educação já vinha mos-
trando a necessidade de se respei-

tar o estilo cognitivo de cada um. As múltiplas inteligências de
Gardner, as competências de Perrenaud, as janelas da oportunida-
de e as descobertas da neuroeducação, entre outros, já aponta-
vam claramente o rumo dos modelos pedagógicos do futuro.

Muitos especialistas acreditam que com o rápido crescimento
das tecnologias da informação e comunicação que ocorre atual-
mente já estaríamos prontos para viabilizar financeiramente, em
larga escala, o modelo da aprendizagem centrada no aluno. Esque-
cem, no entanto, que ainda não vencemos o maior obstáculo de
todos — a formação docente.

Em minha opinião, ainda teremos que esperar que uma nova gera-
ção de professores, nascidos na era da internet, que cresceram co-
nectados e interligados ao mundo em redes sociais e, portanto, com
um modelo mental aberto a este novo mundo, para somente então
conseguirmos mudar o modelo educacional monolítico vigente.

Até lá continuaremos a colecionar notícias da imprensa que
nos mostram escolas proibindo o acesso as redes sociais em seu
campus; professores exigindo que o aluno desligue seu notebook
em aula; docentes fazendo do combate ao plágio na internet sua
plataforma moral de autopromoção; educadores rotulando de hi-
perativas crianças que não tem paciência de aguentar, passiva e
disciplinada, quatro horas por dia de monólogo pouco motiva-
dor. Enfim, ainda há muito a mudar até o aprendizado efetivo se
estabeleça em nossas lides educacionais. ■
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gente sabe que não vai acontecer
quase nada. Não tem nem como
fazer algum tipo de avaliação ou
verificação, pois a música entra
como um conteúdo na área de
artes”. Ela acrescenta que, por
outro lado, nunca se falou tanto
sobre aulas de música na escola.
“As pessoas estão se mobilizando
em função da educação musical”.

Segundo Nina Ranieri, professora
associada da Faculdade de Direito
da Universidade de São Paulo,
essa lei é mais uma das muitas
mudanças na Lei de Diretrizes
e Bases da Educação, de 1996.
"O espírito da lei está sendo
alterado e isso impede a
possibilidade das novas exigências
serem cumpridas.” P.A.
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Teremos que
esperar uma
nova geração
de professores,
nascidos na era
da internet, para
conseguirmos
mudar o modelo
educacional vigente

RYON BRAGA
Presidente da Hoper Educação

1. Sala de
informática da
Escola Municipal
professor Luiz
Pântano, onde
o professor Caio
Grillo ministra as
aulas de música
utilizando
o e-Som;
2. Apostila
didática
complementa
ensino prático
dos programas
musicais;
3. Alunos se
organizam em
duplas para
produzir e
editar os sons.
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Edital de Convocação - Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária
Convoca-se os Acionistas a se reunirem em AGO/E, em 29 de junho de 2011, às 14hs, na sede 
social, na Av. Shishima Hifumi, 2911, sl 109, São José dos Campos - São Paulo, para, em sede 
de AGO: (i) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social 
encerrado em 31/12/2010; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social en-
cerrado em 31/12/2010; (iii) fixar a remuneração dos administradores da Companhia e, em sede 
de AGE: (i) homologar o aumento do capital social da Companhia de R$ 1.353.000,00 para R$ 
5.500.000,00, conforme deliberado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de dezem-
bro de 2010; e (ii) promover a reforma do Estatuto Social da Companhia . Acham-se à disposição 
dos Acionistas, na sede social, os documentos exigidos pelo artigo 133 da Lei nº 6.404/76.

São José dos Campos-SP, 21 de junho de 2011.
César Celeste Ghizoni - Presidente do Conselho de Administração
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. 14-15.




