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RESUMO

É comum deparar-se com um grande número de pessoas que buscam aprender a tocar guitarra
de forma rápida, sem o auxílio de um profissional qualificado, através de cursos livres e, ou
outros meios disponíveis na Internet. Na ânsia deste aprendizado, o indivíduo passa a receber
informações fracionadas, não utilizando métodos que aliem o uso de teoria musical à prática da
guitarra, trazendo consigo uma deficiência teórica musical. Para que isso não ocorra, existem
instituições que trabalham com o ensino musical, é o caso do Conservatório Estadual de Música
“Lobo de Mesquita” de Diamantina, em Minas Gerais, que disponibiliza gratuitamente à
população cursos de música, buscando a formação de profissionais nesta área, deixando-os
aptos a ingressar em uma universidade ou a seguir uma carreira profissional. Um dos desafios
neste processo do ensino trata-se da leitura e escrita musical, cujo aprendizado requer dedicação
e causa ansiedade por ser uma linguagem musical. A questão central que norteou esse trabalho
foi se a aplicação de recursos atuais poderia facilitar a leitura e a performance musical pelos
estudantes de guitarra elétrica. A pesquisa foi desenvolvida no Conservatório Estadual de
Música “Lobo de Mesquita” com estudantes do curso inicial de guitarra elétrica e visou avaliar
um método de aprendizado em leitura de tablatura e partitura balizado pelas novas tecnologias
disponíveis, sem prescindir das tradicionais. Pretendeu-se proporcionar ao estudante de guitarra
elétrica uma forma diferenciada de aprender e executar peças escritas em partitura e tablatura,
reduzir sua ansiedade e melhorar a performance com o uso de tecnologia da informação através
do software Guitar Pro 6. Foram estimuladas as habilidades de escuta musical, leitura em
partitura e tablatura e prática no instrumento musical a partir de exercícios propostos pelo
professor, comparando-se o desempenho desenvolvido através do método tradicional e o
resultado do uso do software Guitar Pro 6. Além da avaliação comparativa da técnica de
execução desenvolvida pelos estudantes, foi analisada a ansiedade na performance musical
inspirado na tabela Kenny Music Performance Anxiety Inventory (K-MPAI), cujo método foi
modificado para aplicação a um público diferente. Com a análise dos resultados foi possível
observar que o uso do software Guitar Pro 6 durante o curso de guitarra para alunos iniciantes
influenciou positivamente o aprendizado, proporcionando aos mesmos uma melhora quanto às
habilidades de leitura e execução a partir do registro em pauta e da leitura conjunta
pauta/tablatura, contribuindo ainda para o aumento da autonomia e redução da ansiedade dos
estudantes.

Palavras-chave: Ansiedade, Guitar Pro 6, Performance, Tablatura, Educação Musical.

ABSTRACT

It is common to came across a large number of people who seek a quick way of learning how
to play the guitar, without the help of a qualified professional, by means of informal courses
and/or by other ways available on the Internet. Longing for this learning, the individual ends
up with receiving fractional information, and does not use methods that entail the music theory
to the guitar practice, carrying along a theoretical musical deficiency. In order to avoid this,
there are institutions that work with musical learning, like the Conservatório Estadual de Música
“Lobo de Mesquita”, in Minas Gerais, which offers to the population free musical courses,
seeking to form professionals in this area, to qualify them either for joining a University or to
follow a professional career. One of the challenges in the process of teaching is related to the
music reading and writing, whose learning requires endeavor and causes anxiety due to the
musical language. The central matter that guided this work was to verify if the use of current
tools could turn easier the musical reading and performance by students of electric guitar. The
research was developed in the Conservatório Estadual de Música “Lobo de Mesquita” with
students of the initial course of electric guitar, and it aimed to evaluate a method of learning
how to read tablature and score, based on new available technologies, without excluding the
traditional ones. The intention was to offer the students of electric guitar a differentiated way
of learning and playing musical pieces written in score and tablature, to reduce the anxiety and
to improve performance by means of informational technology with the use of the software
Guitar Pro 6. Abilities of musical listening, reading of score and tablature, as well as practice
in the musical instrument were stimulated with the use of exercises proposed by the teacher.
The performance developed by means of the traditional method and results obtained by using
the software Guitar Pro 6 were compared. Besides the comparative evaluation of the technique
developed by students, it was analyzed the anxiety in musical performance with inspiration in
the Kenny Music Performance Anxiety Inventory (K-MPAI) questionnaire, whose method was
modified to be applied to a different public. Analyzing results, it was possible to verify that the
use of the software Guitar Pro 6 during the guitar course for beginning students influenced the
learning positively, providing the students an improvement in the abilities of learning and
practicing from the score records, and in the combined reading from score/tablature,
contributing to increase autonomy of students and to decrease anxiety.

Keywords: Anxiety, Guitar Pro 6, Performance, Tablature, Music Education.
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1 INTRODUÇÃO

Este trabalho compreendeu a promoção do uso da tablatura aliada à partitura no
Conservatório Estadual de Música “Lobo de Mesquita” através do software Guitar Pro, como
elemento efetivo no aprendizado de guitarra elétrica, de modo que os professores de ensino
musical, ao utilizá-la, ofereçam aos estudantes um elemento facilitador em seus estudos, para
que assumam um saber musical: “o educador pode trabalhar a música, facilitando a
aprendizagem, tornando o ensino mais agradável para a criança, fazendo com que a criança fixe
assuntos com mais facilidade” (GALDINO, 2015).
A partitura como notação musical desenvolveu-se na Idade Média para o registro
de peças musicais compostas para a execução do canto gregoriano e de instrumentos musicais,
como o alaúde e a vihuela (MACHADO, 2009, p.5).
No decorrer do tempo, a escrita musical evoluiu pelo aumento do número de linhas
na pauta, o que permitiu registrar com maior amplitude a altura do som de cada nota da melodia,
pelo aumento do número de figuras musicais capazes de representar a duração variada do som
e as complexas variações de ritmo, e pelo desenvolvimento de notações descritivas das técnicas
usadas nos instrumentos musicais, como ligado e staccato. Esta evolução foi decorrente do
aumento da complexidade musical associada ao desenvolvimento dos instrumentos musicais e
da arte da música em si, com suas variações em estilo e ritmo nas diferentes sociedades e épocas.
A escrita musical está diretamente ligada ao armazenamento descritivo da
composição original e à possibilidade de reprodução das intenções do autor, daí a sua
necessidade e uso como mecanismo de registro histórico e cultural, e facilitador do aprendizado
de música para os diversos instrumentos musicais.
O Software Guitar Pro 6 utiliza em seu mecanismo basicamente a escrita e leitura
de tablatura e partitura. O usuário desse produto faz seu uso escrevendo na tablatura e
automaticamente o que escreveu, aparece na partitura. Ele, o software, informa sobre os valores
em cada compasso, mostrando a soma das figuras utilizadas e identificando os valores que ainda
faltam, além disso possui diversos instrumentos que podem ser utilizados, como bateria, contrabaixo, teclados e até instrumentos que fazem parte de uma orquestra sinfônica, como
instrumentos musicais de sopro.
Diferentes composições orquestrais, exercícios para instrumentos musicais de
corda ou não e estudos específicos para cada instrumentos musical foram escritos ou adaptados
ao longo do tempo para variados instrumentos musicais, de modo a facilitar a execução precisa
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e fiel. Peças escritas na partitura para piano ou violão, são mais facilmente aproximáveis do
ponto de vista da notação, uma vez que estes dois instrumentos compartilham o uso da clave de
Sol. Ainda assim, peças escritas para violão precisam ser adaptadas para a execução no piano,
uma vez que este último requer o uso de duas claves concomitantemente (KRENZ, 2010, p.7).
Outras claves são utilizadas para a notação de peças para instrumentos de percussão e alguns
instrumentos de sopro.
A estas particularidades, e outras, foram desenvolvidas ao longo do tempo e
aplicadas na prática do ensino musical. A leitura da notação é complementar e fundamental
para a compreensão da música e execução das composições. Entende-se que cada aprendiz deve
ser capaz de ler e executar com precisão crescente as composições, aumentando
progressivamente o grau de complexidade das peças que é capaz de tocar. “A escrita musical
se realiza à custa da especialização [...]” (RIBAS, 1957, p.59).
Mesmo quando se considera a já estabelecida partitura de violão, ela não permite a
identificação imediata da posição em que a nota deve ser executada no braço da guitarra elétrica.
Apesar destes dois instrumentos musicais compartilharem a mesma clave e uma boa parte da
escala musical, a da guitarra é mais ampla que a do violão, resultando em uma dificuldade a
mais para a identificação da nota.
Neste sentido, o uso da partitura como único recurso dificulta o aprendizado e
desestimula o estudante de guitarra elétrica, que muitas vezes se encontra perdido diante das
múltiplas possibilidades de execução de uma mesma nota a uma mesma altura para um único
registro na pauta. O uso da tablatura, uma notação usada desde o século XV e redescoberta no
século XX, em conjunto com a partitura pode resolver esse problema e uma dessas
possibilidades é a utilização do software Guitar Pro 6.
Entretanto, um dos desafios para sua ampla utilização em conservatórios e outras
escolas tradicionais de música é a ideia de que o uso de tablatura pode resultar no desinteresse
pela partitura e pelo aprendizado da percepção. De fato, a tablatura é um recurso mais fácil de
leitura, com registro direto da nota e da casa da escala em que deve ser executada, mas ela é
completada com a partitura, que suas figuras mostram o tempo e algumas técnicas musicais
pertinentes a ela.
A possibilidade de ouvir o som executado através de um computador e acompanhar
a leitura simultaneamente na partitura e na tablatura pode ser um processo facilitador do
aprendizado. Neste sentido, foi conduzido um processo investigativo para verificar a utilidade
do software Guitar pro 6 como um programa para o aprendizado de guitarra elétrica, sua
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influência ao desenvolvimento da leitura e interpretação musical e para a redução da ansiedade
durante os estudos em um conservatório de música.
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2 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS

O objetivo desse trabalho consistiu em verificar se o uso de programa de tecnologia
da informação (Guitar Pro 6) pode trazer benefícios para o desenvolvimento integrado de
habilidades de leitura e execução no aprendizado da guitarra elétrica. Para tanto foram
delineados os objetivos específicos abaixo descritos:

a) Definir o grau de conhecimento de leitura e execução musical por parte de
estudantes de guitarra elétrica frente ao uso de partitura e tablatura no Conservatório Estadual
de Música Lobo de Mesquita (CEMLM), em Diamantina, MG;
b) Mensurar o grau de aceitação dos estudantes de guitarra do CEMLM quanto ao
uso de programa de informática na educação musical;
c) Avaliar o uso do programa Guitar Pro 6 na apropriação dos elementos estruturais
da leitura e na execução musical pelos estudantes de guitarra elétrica do CEMLM;
d) Mensurar o grau de ansiedade dos estudantes nos momentos que antecedem a
execução musical.
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3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Música, mundo e natureza

Os sons fazem parte de nosso cotidiano, tanto como elementos naturais quanto
como realizações produzidas pelo homem. O canto dos pássaros, os barulhos do vento e da
chuva, dos rios, dos trovões e de outros fenômenos naturais, que por vezes soam como música
aos nossos ouvidos e outras vezes nos infundem temor, certamente estiveram presentes no
cotidiano de nossos ancestrais. Como o homem primevo reagia ao seu impacto, qual a
interpretação que dava a estes sons é difícil precisar. Entretanto, não é descabido pensar que a
música possa ter surgido através da tentativa de reprodução de sons conhecidos, especialmente
dos que soavam mais agradáveis ou dos que, devido ao seu impacto, induziam a sensação do
sobrenatural.
É fácil perceber a presença da música nas diversas sociedades e civilizações ao
longo da História, o que nos remete à sua importância e ao seu papel cultural. Por outro lado, a
tarefa de descrever, ou especular, o como e o quando a música surgiu não é maior do que aquela
que pretende dar o seu significado, seu conceito. Ambas requerem um amplo esforço e têm sido
alvo de extensa análise e discussão, inclusive sobre a possibilidade de conceituá-la; se, de fato,
é possível chegar a uma conclusão válida e geral sobre o que é música. Apesar da dificuldade
da tarefa e dos apontamentos que consideram tal empenho uma armadilha (IAZZETTA, 2001),
não poucos se arriscam a propor uma concepção dentro do contexto pelo qual fazem sua análise.
Mesmo quem reconhece a dificuldade e os riscos da definição, compreende sua premência:

Embora estejamos o tempo todo imersos num mundo povoado por músicas de todas
as espécies, a nossa relação com a música é algo extremamente difícil de ser
formalizado e cuja compreensão se dá na esfera do sensível e do intuitivo. Desvendar
de modo formal a natureza da música se constitui, portanto, como um desafio e uma
necessidade dada a presença marcante que ela ocupa em todos os âmbitos da vida
moderna. (IAZZETTA, 2001, p.1).

Uma das primeiras questões relevantes para uma concepção válida é: a música é
“mundo” (enquanto cultura) ou natureza? Para a resposta, é preciso pensar o “mundo” como
espaço modificado pelo homem a partir do natural. O homem e a terra são elementos
inseparáveis:
A essência humana da natureza não existe senão para o homem social, pois apenas
assim existe para ele como vínculo com o homem, como modo de existência sua para
o outro e modo de existência do outro para ele, como elemento vital da efetividade
humana; só assim existe como fundamento de seu próprio modo de existência
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humano. Só então se converte para ele seu modo de existência natural em seu modo
de existência humano, e a natureza torna-se para ele o homem. A sociedade é, pois, a
plena unidade essencial do homem com a natureza, a verdadeira ressurreição da
natureza, o naturalismo acabado do homem e o humanismo acabado da natureza
(MARX, 1978, p.9).

A partir dessas colocações de Marx, constatamos que a relação do homem com a
natureza se processa historicamente, e se modifica da mesma forma. O mesmo ocorre com a
música enquanto criação humana, a música tem a sua materialidade (natureza): instrumentos,
os sons ditos naturais, quem toca e a estrutura física do próprio som, elemento constituidor da
música. Mas a música possui também sua representação social (cultura), transmite emoções.
Por isso acompanha a vida humana no seu cotidiano.
Assim a resposta parece clara, à medida que entendemos música como criação
humana, mas admite uma reflexão a partir das várias versões possíveis para o seu conceito. A
reflexão que segue é uma tentativa de contribuir para clarear, mas não esgotar, esta questão
conceitual, fundamental aos estudiosos, amantes e praticantes da música.
Antes de tratar da música em si, é preciso tratar de seu elemento formador principal:
o som. Como supracitado, o som é um elemento presente no cotidiano humano, sendo possível
diferenciar ruídos de sons agradáveis, embora estes últimos possam também advir de
fenômenos naturais como o canto dos pássaros. PICCHI (2008) oferece uma análise do som
natural que nossos ancestrais puderam ouvir:

O som. A criação se fez sob sua égide e ao redor dele o ser humano apareceu. As
terríveis manifestações do clima, as chuvas torrenciais ou mansas, as torrentes de rios
caudalosos, o estrugir das ondas do mar, os relâmpagos e trovões, o soprar dos ventos
alísios ou furacões ensurdecedores: tudo era indistinta massa de sons complexos e
irregulares. Ruído, enfim: este o som existente na natureza em geral para o Homem
pré-histórico, incluindo as vozes dos animais. (PICCHI, 2008, p.44-45).

Para PICCHI (2008) o som musical não existe na natureza, sendo uma criação
humana que expressa um sentido, saindo da materialidade sonora pela apropriação cognitiva
que os indivíduos lhe fazem. Em nossas palavras, o som musical é intencional e pode ser
percebido desta forma, apropriado pelo ouvinte.
Wisnik afirma que “som e ruído não se opõem absolutamente na natureza” e que “a
música extrai som do ruído num sacrifício cruento, para poder articular o barulho e o silêncio
no mundo” (WISNIK, 1989, p:30, 35). Nessas afirmações, fica implícito que a diferença entre
ruído e som que o autor apresenta está pautada na qualidade estética que lhe atribuímos. Para
ele, o que se escuta no mundo de hoje é um som musical repetitivo, industrial, produzido para
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o mercado, que ouvimos repetitiva e constantemente, independente do lugar em que estamos.
No contexto dessa análise, a música industrial apontada é identificada quase que como um ruído.
Afirmamos que o ruído é som também, na sua materialidade, pois que formado de
ondas sonoras geradas pela vibração dos corpos e que são captadas através da audição. E o
ruído também enseja um significado perceptível, pois sabemos diferenciar o barulho da chuva
de outros ruídos naturais, como o crepitar do fogo. Então qual é a diferença entre ruído e som
musical? Os animais os produzem durante o período de acasalamento, defesa de território,
alertas de perigo e outras funções comunicativas e biológicas. A qualidade harmônica não pode
tampouco ser usada isoladamente para distinguir ruído e som musical, uma vez que o canto de
muitos pássaros soa agradável, sem, entretanto, possuir os elementos que estruturam a
intencionalidade daquilo que chamamos música. Por outro lado, estilos musicais foram
desenvolvidos como forma de contestação a padrões estéticos determinados, sendo por vezes
classificados como ruídos ou barulho. Mas o que qualifica a música como tal? O que diferencia
a música, enquanto produção humana, dos sons naturais harmônicos produzidos pelos animais?
McDermott; Hauser (2005) admitem que existem paralelos estruturais entre a música humana
e os sons emitidos por algumas espécies de animais, como pássaros e baleias que parecem
possuir um sistema regrado, no qual são unidas notas em frases e frases em temas maiores.
Posto que sons e ruídos, agradáveis ou insuportáveis, podem ser produzidos pela natureza ou
pela ação do homem, com certa estruturação, é preciso definir a música para além de certos
fenômenos naturais que, a princípio, poderiam ser entendidos como tal, por exemplo, o “canto”
dos pássaros:

Embora os sons dos animais possam, em algum sentido, alterar as emoções dos que
os ouvem, nenhum animal canta por divertimento, ao menos até onde sabemos. 1
(MCDERMOTT; HAUSER, 2005, p. 39).

Acreditamos que, além da produção de sons intencionalmente combinados,
submetida ou contraposta a um padrão estético variável conforme as culturas, o sentido que o
autor da obra musical nela imprime, segundo sua subjetividade, e que pode ser percebido,
apropriado e interpretado de maneiras diversas por diferentes ouvintes, caracteriza a natureza
da música enquanto produção humana. Ou seja, a música tem um caráter antropológico. A
música possui produção intencional e sentido. Nietzsche considera que a música tem sua origem

1

Tradução do autor.
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sob as dimensões rítmica, dinâmica e harmônica, o som é o símbolo da vontade (CORBIER,
2014).
Além da intencionalidade e do sentido, a música, nas palavras de Ribas, tem um
caráter formal: “A música é essencialmente uma expansão emocional, mas que se desencadeia
dentro de normas técnicas aprendidas obrigatoriamente por todos quantos se proponham a
adquirir educação musical” (RIBAS, 1957, p. 97). Tal definição acresce a técnica à concepção
de música. Existem princípios técnicos que fundamentam a composição e a execução musical
e que podem ser percebidos por um ouvinte musicalmente capaz.
Ressalta-se também se depreende o caráter emocional, afetivo, presente em muitas
conceituações de música como “a arte de expressar os sentimentos através do som”. Nesse
sentido, a música, além de técnica, é também comunicação, entendendo-se que supera os limites
verbais. O meio pelo qual a música expressa uma mensagem não é meramente verbal; seu
mecanismo primordial de comunicação é emocional. Mais uma vez se estabelece a questão do
sentido, quando o som vai além de fenômeno puramente físico para, inserido em uma concepção
cultural, transformar-se em “música propriamente dita, isto é, o som ‘culturalmente organizado’
pelo homem” (BLACKING, 1973 apud PINTO, 2001, p. 224). Em sua ampla concepção, a
música:
Raras vezes apenas é uma organização sonora no decorrer de limitado espaço de
tempo. É som e movimento num sentido lato... e está quase sempre em estreita
conexão com outras formas de cultura expressiva... Aqui música não é entendida
apenas a partir de seus elementos estéticos mas, em primeiro lugar, como uma forma
de comunicação que possui, semelhante a qualquer tipo de linguagem, seus próprios
códigos. (PINTO, 2001, p. 222-223).

O ser humano é uma espécie musical além de linguística, a música enquanto
processo de comunicação social, mediadora das relações humanas caracteriza a nossa espécie.
Essa inclinação para a música pode ser apreendida a partir da sociabilidade humana como uma
consequência do viver humano em sociedade, porem essa musicofilia (amizade pela música)
que nos caracteriza chega a ser pensada por alguns autores como um traço genético, apesar de
não postularmos os traços genéticos como condutores determinantes/estruturantes das
tendências humanas pensamos ser importante reproduzirmos aqui as palavras de Sacks, (2007):
Essa inclinação para a música – essa “musicofilia” - revela-se na primeira infância, é
manifesta e essencial em todas as culturas e provavelmente remonta aos primórdios
de nossa espécie. Ela pode ser desenvolvida ou moldada pela cultura em que vivemos,
pelas circunstâncias da vida e pelos talentos ou deficiências espláficos que temos
como indivíduos. Mas é tão arraigada na natureza humana que somos tentados a
considerá-la inata [...] (talvez a musicofilia seja uma forma de biofilia, pois a própria
música quase dá a impressão de que é um ser vivo. (SACKS, 2007, p. 10)
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A música também apresenta uma linguagem técnica, em suas bases estruturais, que
não se separa dos efeitos emocionais que provoca. Os códigos basilares da linguagem musical
são construções humanas; diversos aspectos formais desta linguagem foram desenvolvidos:
ritmo, andamento, melodia, harmonia, textura, timbre, forma. Ainda que formalmente presentes
na linguagem técnica musical, esses elementos estruturantes se entrelaçam com a mensagem
emocional e seus efeitos podem ser percebidos por ouvintes não treinados, mesmo que não
sejam capazes de classificá-los conceitualmente. O ritmo e o andamento – ou dinâmica – e o
tom, por exemplo, podem ser associados ou evocar estados de humor (MCDERMOTT;
HAUSER, 2005). No pensamento de Aristóteles:

Há diferenças na natureza das próprias melodias, de tal forma que as pessoas,
ouvindo-as, são afetadas de maneiras diferentes e não têm os mesmos sentimentos em
relação a cada uma delas; com efeito, as pessoas ouvem algumas delas num estado de
espírito preponderantemente melancólico e grave (por exemplo, o modo musical
chamado mixolídio), outras num estado de espírito mais relaxado, intermediário, com
moderação e calma, que somente o modo dório parece produzir, enquanto o modo
frígio provoca o entusiasmo;”. “O mesmo ocorre em relação aos ritmos, pois alguns
têm uma natureza mais repousante e outros mais emocionante, e destes últimos alguns
são mais vulgares em seus efeitos emocionais e outros são mais elevados. (KURY,
1985, p. 1340b)

Os aspectos da linguagem musical também são perceptíveis na natureza, tanto na
forma de som, quanto de movimento, embora intencionalmente modificados e usados em
estruturas musicais. O ritmo, a altura do som e o tom são exemplos. Pitágoras, que identificou
a relação matemática dos intervalos entre as notas na escala musical, fez a associação destes
em função das relações naturais e proporcionais presente no cosmos e “na alma dos homens
bons.” (AZEVEDO, 2006, p. 2).
Tendo percorrido diversos enfoques para a concepção de música, voltamo-nos para
a definição estrutural que nos é apresentada por Muzkat, Correia e Campos (2000):

Consideramos como música, independentemente de toda conotação estético-cultural
que esta envolve, todo o processo relacionado à organização e à estruturação de
unidades sonoras, seja em seus aspectos temporais (ritmo), seja na sucessão de alturas
(melodia) ou na organização vertical harmônica e tímbrica dos sons. (MUZKAT;
CORREIA; CAMPOS; 2000, p. 70).

Percebemos que a definição de música varia segundo sua contextualização, segundo
o objetivo dos diversos autores. Mas, em todas as abordagens aqui discutidas, um ponto em
comum pode ser verificado. A música, seja em suas bases estruturais elaboradas, seja nos
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códigos que sustentam a técnica, o registro e a reprodução musical, seja como expressão de
sentimentos ou meio de diversão, é uma construção humana e permeada de sentido.
A música é “mundo” e natureza, da mesma forma que a capacidade de ouvir é
biológica e cultural, ou seja, para ouvir precisamos do nosso aparato biológico do nosso corpo,
mas a tradução sentimental do que ouvimos é cultura é o “mundo” que vivemos, ao
modificarmos historicamente a natureza. Podemos pensar que a música enquanto comunicação
do sentimento humano, seja essencialmente uma criação do ser humano, mas a corporificação
necessária para a emissão do som, da música em seu encadeamento harmônico envolve o
instrumento, a materialidade vinda da natureza e transformada pelo homem em seu processo
histórico e cultural: o som é matéria e sentido. A música, é antes de tudo uma manifestação
cultural e portanto singular para cada povo, e ao mesmo tempo universal, por tratar de uma
manifestação humana que busca comunicar e transmitir sentimentos, como prazer e dor. É,
também, uma construção intencional e técnica de sons combinados, formada por elementos
estruturantes que podem ser identificados e registrados, que no seu conjunto manifesta sentido
e evoca sentimentos perceptíveis segundo a subjetividade do autor e do ouvinte.

A inexprimível profundidade da música tão difícil de entender e no entanto tão
inexplicável, deve-se ao fato de que ela reproduz todas as emoções do mais íntimo do
nosso ser, mas sem a realidade distante da dor. [...] A música expressa apenas a
quintessência da vida e dos eventos, nunca a vida e os eventos em si.
(SCHOPENHAUER 1969, apud, SACKS, 2007, p. 11)

3.2 Os elementos estruturais da música e a guitarra elétrica

A música é formada por elementos que compõe a sonoridade: ritmo, harmonia e
melodia. O ritmo é o elemento do tempo musical, composto de duração, velocidade das batidas
e medida (pulso). Em um sentido técnico, o ritmo é o movimento ordenado dos sons no tempo
(CARDOSO; MASCARENHAS, 1973). Está presente na educação musical, incluindo os
movimentos das mãos, braços e todo o corpo. A expressão corporal faz parte do tempo e lhe dá
sentido. Valores afetivos e expressivos dão ao tempo uma nova dimensão (WILLEMS, 2000).
A expressão corporal, impulsionada pelo ritmo, pode ser vista na gestualidade com que muitos
guitarristas fazem sua performance, tornando marcante a ligação entre ritmo e corpo e gerando
uma mensagem que vai além do sonoro. A expressão corporal como parte do ritmo pode
também ser percebida na performance de diversos outros instrumentistas e cantores.
Um dos primeiros a se preocupar com o registro do tempo de forma ordenada foi o
monge Guido D’Arezzo, que fez uma reforma no sistema de notação musical. Com a
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possibilidade de registrar a duração do tempo de cada nota e das pausas, tornou-se possível a
execução da música mensurata a partir do século XII, em contraponto à música com ritmo
impreciso, executada no canto e nos órgãos até então (REZENDE, 2008). A partir da
possibilidade de seu registro preciso, o ritmo passou a ser elemento fundamental e direcionador
do próprio processo da composição da obra. Com o surgimento da guitarra elétrica, o ritmo,
enquanto duração determinada de uma nota no tempo musical, foi novamente desafiado, através
de efeitos sonoros conseguidos com uso de técnicas e, inclusive, de equipamentos especiais.
Um exemplo é o delay, que repete as notas, enquanto outras são executadas na sequência.
O ritmo é um elemento tão importante da música que, se mantemos a sequência de
notas, mas alteramos sua duração no tempo, a música que ouvimos é significantemente
modificada. O ritmo é como um elo que une o som e o movimento.

Geralmente, quando se fala de ritmo, se pensa em aspectos temporais, horizontais, de
duração e sucessão de eventos sonoros, ignorando-se sua qualidade e diferenciação
tímbricas.” “Porém, ao se levar em conta os instrumentos que produzem cada nota e
sua acentuação, o ritmo torna-se tão diversos como as tradições em que ocorre. Dessa
maneira, para se entender ritmos musicais, é necessário considerar vários aspectos
além de sua configuração temporal tal como representada em uma partitura, como seu
timbre, sua dinâmica, suas variações, sua microrrítmica. (GRAEFF, 2014, p.1).

A música pode ser entendida como uma combinação de tons, mas em muitas
culturas, o tom é apenas um elemento secundário, sendo o ritmo o componente principal. É o
caso, por exemplo, de muitas músicas africanas (McDERMOTT; HAUSER, 2005).
O timbre para os guitarristas é também um elemento de fundamental importância,
associado à possibilidade de reprodução de determinados solos e composições com maior ou
menor fidelidade. Marcas e modelos de guitarra elétrica, o uso de amplificadores e pedaleiras,
arsenal comum aos guitarristas, variam e imprimem timbre diferente à execução, e estão
geralmente associados a preferências particulares. Assim, para diversas formas de música, o
timbre é um elemento marcante.
Harmonia é a combinação dos sons simultâneos (CARDOSO; MASCARENHAS,
1973) muitas vezes chamados de verticais. Para Pitágoras, todas as coisas vibram, assim
podemos entender que determinado número de vibrações harmônicas podem formar uma
grande harmonia universal, como as notas numa música; para Pitágoras todas as coisas têm
relação numérica ou harmônica com o universo (BURLET, [19-?]). Essa afirmação nos remete
à harmonia musical, à verticalização do tom, por vezes denominada a arte de combinar notas
em acordes (várias notas executadas simultaneamente). Harmonias musicais podem ser
formadas obedecendo à relação matemática entre os intervalos de notas previstos nas escalas,
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que geralmente soam mais agradáveis e que são chamadas consonantes. A harmonia também
pode ser dissonante, quando os sons combinados simultaneamente incluem uma ou mais notas
que fogem do padrão de intervalos entre as notas, gerando uma tensão.
A maioria das escalas, em todo o mundo, partilha uma separação das notas em
intervalos formados por um tom e dois semitons (escala diatônica) e por dois e três semitons
(escala pentatônica). Sistemas musicais, em geral, possuem intervalos com razões simples,
possivelmente porque estes soam mais agradáveis ao ouvido humano (McDERMOTT;
HAUSER, 2005). Para verificar que é fato a preferência geral por intervalos formados por
razões regulares, basta pensar que entre um Dó e um Ré, existem infinitas possibilidades de
alturas intermediárias, muito mais do que a tecla Dó sustenido que intercala as duas notas
citadas, como única possibilidade de execução permitida no teclado do piano. Essas distâncias
regulares das notas parecem ser uma característica universal na música de diferentes culturas,
nas quais pequenos intervalos são muito mais frequentes do que os maiores. Deve-se a Pitágoras
a descoberta de que pares de cordas vibrando simultaneamente resultavam em sons mais
agradáveis se seus comprimentos estivessem relacionados por razões inteiras simples
(McDERMOTT; HAUSER, 2005). A harmonia é modal quando criada a partir de modos
antigos renascentistas e medievais, frequentes na música da Igreja deste período; se expressa
como tonal, quando focada em um tema central proveniente das escalas maiores e menores; na
atonalidade, quando foge a um tema central.
A dissonância, do ponto de vista físico, poderia ser caracterizada como a quebra da
harmonia usual, que, entretanto, é utilizada em muitas músicas contemporâneas. Um exemplo
é o uso da Blue note no Blues, que consiste no uso da quinta bemol (b5) ou quarta sustenido
(#4), uma nota que destoa por estar fora dos intervalos que compõem a escala, mas permite a
exploração de novas sonoridades. A escala do Blues é formada pela inclusão desta nota, que
não se inclui nas escalas convencionais. Outro exemplo, o Jazz, se vale ainda mais do fenômeno
dissonância, usando notas semitonadas dentro das escalas convencionais com elevada
frequência.
Ao contrário da escala fixa dos teclados, a escala da guitarra elétrica e suas técnicas,
como bend e o uso da alavanca, permitem explorar intervalos de notas em frações não presentes
em escalas convencionais, ampliando as possibilidades harmônicas.
Melodia é combinação dos sons sucessivos, a horizontalidade do som (CARDOSO;
MASCARENHAS, 1973). Muitas melodias possuem um tema principal, que se repete e ao qual
a música retorna. Diversos compositores famosos compuseram músicas sem uma melodia e
harmonia principal, criando composições extremamente complexas.
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Rajobac e Dalbosco (2014) afirmam que a melodia significa um reposicionamento
das paixões no âmbito geral da cognição humana. Podemos entender a melodia numa música
como a junção do instrumental, que faz a união da harmonia e da cadência (sequência de notas
relacionadas com os graus da escala) formando a música. A melodia também pode ser vista
como uma característica da personalidade (TATIT, 2014). Tecnicamente, a melodia é formada
pela seleção de notas que se sucedem no tempo e podem provir dos modos e escalas maiores
ou menores da música modal e tonal, além da escala cromática e outras, de sistemas variados
presentes em várias culturas.
Existem outros fatores que fazem parte do contexto musical, como a textura, que se
refere ao número de melodias em uma composição. A textura se desmembra de várias formas,
como a monofonia, baseada na execução de um instrumento solo ou dois ou mais instrumentos
uníssonos. A monofonia é a textura musical formada apenas por um elemento, ou seja, uma
única linha melódica, como a canção a uma só voz, sem acompanhamento (BARCELLOS,
2013; MATTOS, 2006).
Na polifonia verifica-se uma superposição de diversas linhas melódicas
independentes entre si (MATTOS, 2006). Na obra musical polifônica, as notas e as linhas
melódicas se apresentam de modo individualizado, mantendo sua independência em meio à
democracia do conjunto (SCHAEFER, 2011). Não há métrica regular estabelecida,
denominando-se sua escrita como contraponto. Na escrita polifônica é possível a imitação
(QUEIROZ, 2005) na qual os instrumentos musicais ou canto se imitam, como um eco.
A homofonia é formada por duas ou mais melodias, uma das quais é predominante
e sustentada por um acompanhamento base, em geral acordes homogêneos, menos intrincados.
A homofonia (nota-contra-nota em que todos os instrumentos musicais realizam o mesmo
padrão, possui arpejos, acompanhamento em estilo coral e baixo cantante) que é o resultado da
superposição das linhas melódicas interdependentes que formam um todo coeso e homogêneo,
colocando em primeiro plano a harmonia (MATTOS, 2006). Esta textura implica uma
similaridade rítmica em várias vozes, ou superposição das vozes, onde o plano harmônico é
colocado em evidência (BARCELLOS, 2013).
A melodia acompanhada é um tipo de homofonia em que a melodia se destaca do
acompanhamento pelo timbre, no caso do violino e do piano, por exemplo (MATTOS, 2006).
É a execução da melodia harmonizada, em determinados pontos do seu percurso, com mais ou
menos acordes, geralmente tendo como nota mais aguda, de cada acorde, a nota da melodia
(GRANDI, 2008).
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As tablaturas para alaúde e teclado que começaram a exercer uma função de
acompanhamento, foram importantes na passagem da textura polifônica para a textura
harmônica no início do período barroco originando um novo tipo de forma musical.
Assim, seria interessante pensar na possibilidade de um caminho inverso, ou seja, o
arranjo como propulsor de um novo gênero, a melodia acompanhada. (PEREIRA,
2011, p.14).

A heterofonia (emprego de planos sonoros distintos, oriundos de diferentes culturas
ou práticas) é um termo criado pelos musicólogos para descrever a música trovadoresca da
Idade Média europeia, em que os instrumentistas realizavam variações em torno da melodia
cantada pelo menestrel. Este conceito também se aplica à música vocal de outras épocas e
regiões em que os instrumentos musicais realizam versões ornamentadas da parte vocal
(MATTOS, 2006).
Todos os elementos musicais se interligam com possibilidades infinitas, permitindo
uma livre criação. É interessante observar que as composições se modificaram ao longo do
tempo e em diversas culturas, em parte pelo contexto social, em parte pelo desenvolvimento
dos instrumentos musicais e de diversas formas de tecnologia, que ampliaram as possibilidades
de exploração, e da notação musical, que, se por um lado, permitiu avanços significativos e
composição de grandes obras, por outro lado, pode ter limitado o processo criativo. Segundo
Busoni, citado por Miskalo (20[?]): “grande parte da riqueza musical é perdida pela rigidez dos
símbolos da notação musical, de forma que a notação está para o improviso, assim como um
retrato está para seu modelo vivo”.
A inserção da guitarra elétrica no contexto da música atual é um dos expoentes para
o improviso. É utilizada na maioria das músicas comerciais e de contestação, cujas
apresentações reúnem milhares de pessoas. A guitarra é um instrumento de som penetrante,
com suas distorções e efeitos variados, tão bem explorados por guitarristas como Jimi Hendrix,
Steve Vai, Joe Satriani, Guthrie Govan, Eduardo Ardanuy, Kiko Loureiro.
Dentre as técnicas utilizadas pelos guitarristas, que ampliam as possibilidades
sonoras para os elementos melódicos, harmônicos e timbrísticos incluem-se: bend, slide,
harmônico artificial, palm mute, vibrato, alavancada, tapping (two hands), ghost note, sweep
picking. O bend é uma elevação da corda pressionada, gerando um efeito de elevação do tom.
slide permite escorregar o dedo após execução da nota, variando diversos tons. O harmônico
artificial é um efeito realizado com a mão que segura a palheta, gerando harmônicos variados,
que vão além das possibilidades presentes na escala do braço. O palm mute é um abafamento
das cordas com a palma da mão. O vibrato pode ser feito com a mão que toca a escala, gerando
um efeito de subida e descida de quartos de tons. A alavancada permite a subida e descida de
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tons com frações irregulares sucessivas, gerando um efeito de grito. O tapping é executado com
as duas mãos sobre a escala e aumenta o número de notas executadas em um determinado
tempo, gerando um efeito de velocidade. O ghost note é a aplicação de uma nota morta,
indefinida, abafada e é usado, por exemplo, na música Another Brick in the Wall, da banda Pink
Floyd. Sweep picking refere-se à direção da palhetada e eleva a velocidade da execução.
Com essa diversidade de técnicas e possibilidades sonoras, a guitarra elétrica,
apesar de sua íntima relação com o violão, partilhando escalas e a notação, aparece no contexto
contemporâneo2 como um dos instrumentos musicais que desafia a execução tradicional3 e abre
novas perspectivas de junção dos elementos musicais. Estas possibilidades possuem
implicações para a própria notação, que precisa acomodar os efeitos ora descritos e os novos
possíveis que ainda estão por ser inventados, e para o ensino tradicional de música. Uma vez
que a guitarra elétrica faz parte do cotidiano contemporâneo4 e seu uso se alastra em diferentes
estilos musicais, o ensino de música e percepção para guitarristas é um campo em ampla
ascensão e precisa também ser adaptado para incluir novas possibilidades e metodologias.

3.3 A notação musical: breve histórico

Para que a música possa ser registrada e reproduzida, é necessária a utilização de
convenções de escrita e leitura. Ao longo do tempo, o registro, ou notação musical, passou por
diversas formas, modelos, modificações necessárias à elaboração de um sistema que permitisse
a identificação dos elementos fundamentais da música, sem o qual seria impossível o
armazenamento de informações para uma futura reprodução.
A partir do pressuposto que seria necessário armazenar para o futuro, a música que,
segundo Cardoso e Mascarenhas (1973) “é a arte de armazenar sons”, foi concebida a notação
musical como forma de escrita. Nesta, foram introduzidos sinais para que o leitor identifique o
que o compositor (escritor) escreveu, utilizando os elementos fundamentais: melodia, harmonia
e ritmo. O uso e a identificação de sinais de registro, apesar de não ser suficiente, são
necessários para que o intérprete transmita aos ouvintes a mensagem do autor da composição.
O intérprete, através dos estudos em música, se torna capaz de extrair e transmitir os sons
registrados, os quais vêm carregados de significado segundo a intenção do autor e percepção
dos ouvintes. Nesse processo, o intérprete extrai o significado original e, quase que

2

Contemporâneo = leitura e escrita de tablatura e partitura
Tradicional = leitura e escrita apenas de partitura
4
Contexto contemporâneo, quer dizer nos dias de hoje.
3
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inevitavelmente, expressará também sua própria intenção durante a execução. O registro,
entretanto, existe para permitir a reprodução da forma mais precisa possível, diferenciando a
reprodução da livre criação.

Essa notação foi verdadeiramente revolucionária, pois, entre outras coisas,
possibilitou a consolidação de uma música baseada em progressões de acordes, a
formação das grandes orquestras, a duração e repercussão de nosso “patrimônio”
musical e o surgimento da figura do compositor moderno. (REZENDE, 2008, p. 1).

A notação musical utiliza sinais como pauta, claves, notas e outras formas,
incluindo as técnicas de execução desenvolvidas para cada instrumento: a palhetada alternada
da guitarra, a arcada para subir ou descer o arco do violino, a digitação no piano, o movimento
de tapa do atabaque, etc.
O sistema de notação baseado em partitura utiliza a escrita sobre uma pauta. Esta é
um segmento de cinco linhas paralelas e horizontais e quatro espaços nos quais são colocadas
as notas. A clave, o sinal que especifica as notas e determina a sua leitura, é posicionada ao
início da pauta. A identificação do som representado por cada nota na pauta, entretanto, não é
suficiente para um registro eficaz da obra musical, uma vez que falta um elemento fundamental
para a execução: o tempo, ou ritmo. Este é indicado pelo compasso, colocado na pauta logo
após a clave, com a função de indicar a divisão da música por conjuntos de tempo definidos,
determinando o ritmo.
Para a escrita musical, um avanço revolucionário foi o uso das figuras, com duração
de tempo específico, assim como a divisão da música em compassos. Cada compasso, cujo
tempo é determinado, pode ser completado com figuras até o valor máximo estabelecido ao
início da pauta. Existem compassos binários, ternários, quaternários, segundo essa composição
de tempo.
No compasso quaternário (quatro tempos), as figuras, cujos nomes são a seguir
apresentados, assumem valores que podem ser descritos em função do tempo que representam.
A semibreve equivale ao compasso inteiro e a mínima vale a metade da semibreve, ou seja, um
compasso quaternário admite uma semibreve (quatro tempos) ou duas mínimas (duas figuras
de dois tempos). A semínima tem duração de tempo relativo à metade da mínima, ou um tempo
do compasso, que se for quaternário admite quatro semínimas. A colcheia vale metade da
semínima, ou 1/2 tempo, a semicolcheia vale metade da colcheia, ou 1/4 (um quarto) do tempo.
A fusa (1/8 de tempo) vale metade da semicolcheia e a semifusa (1/16 de tempo) vale a metade
da fusa. É sobre o tempo unitário da semínima que se baseia a divisão e indicação de tempos
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dos compassos, como referência para o valor das demais figuras. Com base neste valor unitário,
a notação do compasso é dita 2/4, 3/4 ou 4/4, para indicar os compassos binários, ternários ou
quaternários, formados por duas, três ou quatro semínimas, respectivamente (WILLEMS,
2000).
O Compasso é uma das partes que dividem o trecho musical (CARDOSO;
MASCARENHAS, 1973) e para essa divisão são utilizadas barras ou travessões, linhas
verticais que delimitam os compassos na pauta. Essas barras permitem que as figuras sejam
alinhadas ao tempo. Como foi dito, se o compasso for formado por quatro tempos (quaternário)
para preencher esse valor serão necessárias uma semibreve, ou duas mínimas, ou quatro
semínimas, ou oito colcheias ou 16 semicolcheias ou 32 fusas. É admitida a combinação destas
figuras, ou seja, no compasso quaternário, uma mínima e duas semínimas preenchem o tempo,
assim como duas semínimas mais oito semicolcheias e assim por diante. Na música existe o
som do nada, o som do vazio ou também a inexistência do som com certa duração. Para
expressá-lo, foram desenvolvidos os sinais de pausa, que possuem nomes referentes às figuras
de tempo, exemplo: pausa da semínima. Podemos usar a expressão do cantor e compositor Lulu
Santos para expressar a importância da notação da pausa: “não existiria som se não houvesse o
silêncio”.
Toda essa complexidade da escrita musical não surgiu num momento único, mas
foi fruto de aperfeiçoamento ao longo do tempo.

O surgimento da notação musical escrita pressupõe a existência de uma classe social
letrada, que se utiliza de letras do alfabeto, sílabas, palavras, números, signos gráficos,
entre outros recursos, para construir um sistema de representação da experiência
musical. Desde os babilônios, sumérios e assírios podemos encontrar vestígios tanto
de sistemas de notação pictográficos quanto de sistemas de notação fonéticos,
destinados especialmente a descrever o processo de afinação dos instrumentos e a
indicar aos instrumentistas as formas de acompanhamento do canto. (REZENDE,
2008, p.1).

Nem todas as formas de registro para a música, entretanto, podem ser consideradas
como notação propriamente dita, pois que esta permite a interpretação visual, a partir da leitura
*e execução de sinais apresentados, enquanto diversos outros sinais foram usados apenas como
métodos de memorização.
Uma antiga notação suméria, datada de 1400 aC, foi descoberta em 1970 e
executada em 1974, sendo possivelmente a “partitura” mais antiga de que se tem conhecimento
(McDERMOTT; HAUSER, 2005). Os gregos antigos já se preocupavam com a notação
musical e usavam símbolos para representar as figuras e as pausas (SOUZA, 2012). Dos
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documentos gregos musicais antigos restam poucos registros e fragmentos (APEL, 1950).
Entretanto, alguns fragmentos das obras de Eurípedes mostram uma notação musical incluída
acima das palavras em um trecho dedicado ao canto coral (SOUZA, 2012).
Os primeiros registros que resultaram no desenvolvimento da notação musical
como hoje a conhecemos foram inicialmente destinados ao canto, na Idade Média, século IX.
Sinais gráficos, os neumas, foram desenvolvidos para representar melodias, não como um
registro exato, mas para recordar características fundamentais de uma melodia já aprendida
(REZENDE, 2008). Esses sinais eram colocados nos espaços acima do texto e, segundo a teoria
mais aceita, tiveram origem nos sinais de acentuação da escrita grega e latina, que, fugindo ao
significado da acentuação moderna, funcionavam mais para indicar inflexões da voz (APEL,
1950; FERNANDES, 1998). Os neumas são pontos e traços que representam intervalos e regras
de expressão que, colocados acima das sílabas, serviam como lembretes para a execução. Os
primeiros neumas eram escritos acima do texto que o cantor deveria interpretar, conforme pode
ser visto na Figura 1A. A necessidade de representar a altura do som deu origem ao processo
de escrita dos neumas mais próximos ou distantes do texto (FIG. 1B). Com a introdução de uma
linha nesta notação, outras foram sendo gradualmente inseridas, de forma a fixar a altura do
som executado, como se pode observar nas partituras do canto gregoriano (FIG. 2).
Figura 1 – Evolução da escrita neumática
A

B
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A, Neumas ingleses. B, Neumas Aquitanianos do início do século XI. Fonte: (1980). The New Grove Dictionary
of Music and Musicians. London: Macmillan, citado por Fernandes (1998).

Os neumas são classificados em dois grupos principais: neumas normais e neumas
especiais, sendo que os primeiros indicam apenas moção melódica e os últimos, a performance.
Muitas das escritas neumáticas não são passíveis de descrição, pois os significados de seus
sinais são desconhecidos. Sua identificação mais precisa tornou-se possível apenas quando
passaram a ser escritos em linhas, em notação quadrada (FERNANDES, 1998).
Segundo Apel (1950), os primeiros traços de um arranjo neumático ordenado,
indicando cinco possibilidades de tom, desenvolveram-se por volta do ano 1000, como os
neumas beneventanos, escritos sobre linhas imaginárias ou reais, até o número de quatro. Os
neumas aquitonianos, cujo formato deu origem aos caracteres da escrita musical quadrada,
desenvolveram-se pouco mais tarde e foram amplamente adotados. Na Alemanha,
permaneceram os neumas góticos. Os neumas quadrados do século XII ou XIII, usados para o
canto gregoriano, foram adotados para a notação das melodias monofônicas dos trovadores e
para a música polifônica organística, com claros problemas na interpretação rítmica destas
últimas (APEL, 1950). Uma representação dos sinais gráficos dos neumas é mostrada na Figura
3.
Figura 2 – Partitura de canto gregoriano

Primeira parte de uma partitura destinada ao canto gregoriano. Fonte: Mosteiro das monjas beneditinas de Uberaba.
Arquivo pessoal do autor.

Figura 3 – Sistemas neumáticos medievais
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Escrita de oito sinais neumáticos em cinco estilos diferentes de neumas: I-Messinos (Monastério de Metz), IIBeneventanos (Monastério de Benevent, Itália), III-Aquitanianos (Sul da França), IV-Neumas quadrados
(Inglaterra) e V-Góticos. Fonte: Apel (1950), Harvard Music Dictionary, Massachussets.

O desenvolvimento da escrita musical como hoje a conhecemos, se deve em grande
parte ao sistema de pauta, sílabas melódicas (notas) e verso ritmado, proposto pelo monge
Guido D’Arezzo, no século XI. Esse sistema se difundiu rapidamente e recebeu grande apoio
do Papa João XIX, “que ficou encantado com a possibilidade de que uma melodia desconhecida
pudesse ser aprendida somente pela notação” (REZENDE, 2008, p.2). D’Arezzo se preocupou
com a especificação da duração do tempo no ritmo. A música polifônica do século XII
apresentava um ritmo impreciso em relação à duração. Desencontros e superposições não
desejadas das vozes eram comuns e, a música mensurata, na qual a duração dos sons e silêncios
era regulada, surgiu como necessidade decorrente (FERNANDES, 1998). Para acomodar o
registro do ritmo, a notação evoluiu sistematicamente até atingir o sistema da pauta.
A música é algo complexo e sua escrita se faz complexa também. As possibilidades
para a execução devem ser escritas de modo a permitir uma reprodução precisa. Para a guitarra,
a partitura como sistema acima descrito, não é completa em relação ao registro das técnicas que
o instrumento requer. Por isso, no século XX, com a invenção da guitarra elétrica (MACHADO,
2009) a utilização da partitura foi associada à tablatura para complementar o registro das peças
musicais a serem executadas neste instrumento.
A tablatura, ao contrário do que se pode pensar, é uma escrita antiga, com diversas
formas surgidas entre os séculos XV e XVII, que foi adaptada para os guitarristas (GILBERT;
MARILIS, 1997). No século XV, variados tipos de tablaturas foram divisados para acomodar
o registro da música polifônica dos alaúdes, que surgia em contraponto à monofônica,
predominante até então (MINAMINO, 2014). Três tipos de tablatura para alaúde foram feitas:
francesa, italiana e alemã (MARTIN, 1999).
A utilização de alguns modelos de tablatura como a francesa, na qual a linha
superior representa a primeira corda e nela as posições são representadas por letras. Assim, a
letra “a” representa a corda solta, enquanto a letra “b” a corda que é tocada no primeiro traste
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(TENÓRIO, 2007). Essa forma de registro evoluiu para números nas partituras de violão e
guitarra, que indicam as casas onde as notas devem ser executadas. Um exemplo de tablatura
francesa de 611 é mostrado na Figura 4.
A tablatura é uma notação sem tom, que utiliza sinais para indicar as cordas e casas
que devem ser tocadas, dispensando a necessidade de conhecimentos teóricos de percepção
musical para a execução. Neste sentido, seu uso democratiza a música e facilita a reprodução
de composições, desde que sejam conhecidas. Ao mesmo tempo, levanta questões quanto ao
seu uso, que, segundo teóricos e professores de música, pode dificultar o aprendizado da escrita
na partitura.
Figura 4 – Tablatura francesa para alaúde.

Fonte: Apel (1950), Harvard Music Dictionary, Massachussets.

Existem tablaturas para outros instrumentos de corda e órgãos, além das tablaturas
atuais que evoluíram para uso em diversos instrumentos populares (APEL, 1950). A notação
da tablatura para guitarra é semelhante à das tablaturas de alaúde do século XVI. Contém seis
linhas horizontais e utiliza números para indicar diretamente as casas no braço – escala – do
instrumento. Porém, modificações foram introduzidas para acomodar as novas técnicas usadas
pelos guitarristas. É um sistema de registro que traz facilidade de entendimento quanto à nota
que deve ser executada. A tablatura utilizada para a guitarra elétrica não informa os valores
rítmicos, de forma que seu uso juntamente com a partitura forma uma combinação bastante
adequada para os guitarristas.

3.4 Música, tecnologia e educação musical: a guitarra em foco

Falar sobre tecnologia, música, educação musical e a utilização de softwares como
elementos de aprendizagem, requer que seja lembrado o início da era da informática. A segunda
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guerra mundial, que foi marcada por acontecimentos trágicos, também impulsionou o
desenvolvimento dos computadores para o processamento de cálculos matemáticos, destinados
aos problemas de balística e decifração de códigos criptográficos (CARVALHO, 2006, p. 6).
Sob esse impulso, houve um avanço na tecnologia e a criação da Internet, inventada em 1969
com o nome de ARPAnet (rede da Advanced Research Projects Agency). A ARPAnet foi
utilizada primeiramente no departamento de defesa dos EUA e posteriormente houve sua
liberação para uso comercial em 1987. Em 1992, esse foi o meio de comunicação mais
disseminado mundialmente, com o surgimento da web, e em 1995 a “rede” foi liberada no Brasil
(TATIT, 2003). Hoje é amplamente utilizada, como se sabe, com muita frequência para estudos
e aulas, e, claro, como meio de entretenimento
O avanço tecnológico que deu origem à informática e seus programas, à Internet e à
enxurrada de novas linguagens que invadiram a música e a cultura geral, começou, entretanto,
em um momento bastante anterior e em outro contexto: o da Pré-história. Existem vestígios de
instrumentos tão antigos como a possível flauta Neanderthal de fêmur de urso, descoberta na
Eslovênia e datada de 50.000 anos atrás no período Paleolítico, ou antigas flautas chinesas de
ossos de pássaros, datadas do período Neolítico, entre 7.000 e 5.700 aC (McDERMOTT;
HAUSER, 2005). A existência desses vestígios nos mostra a relação estreita entre o homem e
a música.
A partir daquele instante começava a saga de aprimoramento dos instrumentos, e
percebemos o primeiro efeito real de uma tecnologia mais refinada no
aperfeiçoamento dos mesmos, através da melhoria técnica dos luthiers – nome dado
aos fabricantes artesanais de instrumentos – que desenvolviam trabalhos na madeira
para chegar a resultados sonoros mais satisfatórios. Antonio Stradivari5 (1644-1737)
é considerado o expoente máximo desta arte. (GOHN, 2001, p. 2).

A descoberta da eletricidade e dos meios de produzi-la não foi menos importante
para a música. O uso da eletricidade foi aplicado para o desenvolvimento do aparelho que
permitiu o primeiro registro do som, o fonógrafo por Thomas Edison, em 1877. Esse
armazenava e reproduzia tudo o que se relacionava à sonoridade (WAIZBOARD, 2014).

O fonógrafo (fonos-graphos: escrita do som) é um aparelho mecânico que se presta
tanto à gravação como à reprodução de sons. Na situação de gravação, os sons
emitidos, em geral captados por um cone acústico, vibram uma membrana, por sua
vez ligada a uma agulha que, acompanhando os movimentos da membrana, sulca uma
folha de estanho que recobre um cilindro em rotação, deixando registrado assim, nos
sulcos sobre a folha de estanho, uma trilha sonora helicoidal. A membrana (ou
diafragma), vibrando em função das sonoridades recebidas, transforma os sons em
oscilações mecânicas, repassadas à agulha e, desta, à folha de estanho. Na situação de
reprodução, o processo é o mesmo, mas em sentido inverso. O cilindro recoberto de
5

O italiano Antonio Giacomo Stradivari.
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estanho é posto a girar em sentido contrário, oscilando a agulha e, assim, a membrana,
que produz as oscilações sonoras ampliadas na campana. Inicialmente, a rotação do
cilindro resultava do giro de uma manivela, e a velocidade de rotação vinha do
controle da velocidade com que a manivela era movida. (WAIZBOARD, 2014).

Desde a invenção do fonógrafo, passando pelo grafofone de Graham Bell em 1886,
até o gramofone, inventado pelo alemão Émile Berliner em 1888 para o registro do som em
discos metálicos, os avanços pela possibilidade de registro do som tiveram não poucos
impactos. O gramofone permitia a reprodução de cópias a partir de uma gravação primeira, ou
seja, foi a invenção da cópia master (GOHN, 2001).
No Brasil, a indústria fonográfica teve seu início em 1894 em Porto Alegre e, a
partir daí, expandiu-se. Em 1904, os brasileiros conheceram o gramofone, que mais tarde seria
chamado de toca discos. Já no ano de 1948, apareceram os discos “inquebráveis” e muitas
gravadoras independentes. Na década de 1960 e 1970 houve uma explosão de consumo de
eletrodomésticos como rádio, vitrola e TV (DELMIRO, 2001).
Instrumentos tradicionais elétricos foram desenvolvidos, como o violão elétrico, a
guitarra elétrica, contrabaixos, teclados, violinos e uma série de outros mais. A guitarra foi
eletrificada em 1941 pelo guitarrista Les Paul e ficou conhecida como Tora. O modelo Les
Paul da marca Gibson®, atualmente conhecido, entretanto, foi construído por Paul Gbisby em
1948. A história da Fender®, famosa marca de guitarras, preferência de muitos guitarristas, foi
iniciada em 1946 por Clarence Leonidas Fender, resultando no lançamento da primeira guitarra
de corpo sólido em 1949 com o nome Squire (MACHADO, 2009). A guitarra é comumente
comparada ao violão, mas possui sistema de escala que chega a ter 27 trastes ou até mais, que
permite um agudo extremo não possível no violão. O formato da guitarra proporciona um
alcance de notas mais agudas, superiores às do violão, sendo que a cavidade do corpo da guitarra
próxima ao braço, chamada de cutaway, é a responsável pelo acesso às casas mais agudas
(MACHADO, 2009).
O som dos instrumentos acústicos e da própria voz, com a invenção dos captadores,
microfones e amplificadores também passou a ter maior alcance, mudando a dinâmica das
apresentações dirigidas a pequenas audiências para os mega shows e festivais, transmitidos pela
televisão, rádio e pela internet. O contexto cultural atual foi analisado por Herschmann;
Kischinhevsky (2008) do ponto de vista da “espetacularização da sociedade contemporânea”
sem, entretanto, atribuição de significado pejorativo:
O espetáculo é um traço característico da sociedade contemporânea, mas não
necessariamente reflete aspectos negativos a serem extirpados do social, vindo a se
constituir numa ameaça à ‘razão’ – ainda que a crise dos ‘projetos coletivos’ e das
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noções iluministas seja mais do que evidente.” “o espetáculo deve sempre ser
analisado criticamente, mas pode ser agenciado por diferentes atores sociais e
organizações, podendo estar a serviço da normatização social ou da construção de
uma perspectiva ou de ações críticas que coloquem em pauta, por exemplo,
reivindicações de diferentes grupos sociais. (HERSCHMANN; KISCHINHEVSKY,
2008, p. 102).

Muito da espetacularização que Herschmann; Kischinhevisky (2008) analisam é
proveniente da democratização do acesso à informação e à tecnologia, de forma maciça, provida
ou não de análise. Nas palavras desses autores, a espetacularização re-encanta o drama
contemporâneo à sua maneira, mas é fato que novas vozes se fazem ouvir, cantam seu cotidiano
e suas questões, protagonizando o espetáculo atual. Com o desenvolvimento de novos
equipamentos e aperfeiçoamento dos instrumentos, diversas mudanças aconteceram na cultura
musical: tornando-se possível o registro do som, deixa de ser obrigatória a notação para
preservar a memória musical – embora o registro para preservação da autoria ainda seja
necessário - a leitura da partitura deixou de ser imprescindível para o desenvolvimento da arte
de tocar, a produção e disseminação musical em massa mesclaram valores culturais, os novos
programas populares de gravação e o uso do computador democratizaram o acesso à música e
permitiram possibilidades de experimentação por profissionais, amadores e até por aqueles com
pouquíssimo conhecimento musical. Gêneros musicais tradicionais foram reinventados e
mesclados, novos gêneros foram criados ou disseminados até um ponto anteriormente
impensável, como o rock, o rap, o funk, o hip hop, o fusion, a música eletrônica e outros, numa
miscigenação de ritmos e estilos à altura da formação étnica da população brasileira, embora o
fenômeno seja mundial.
A procura por cursos de música aumentou, principalmente em relação aos
instrumentos usados por bandas famosas popularizadas pela TV, dentre esses a guitarra, o baixo
e a bateria. O filme “The Blackboard Jungle” (1955) fez um “abre-alas” para o rock’n roll, com
a trilha sonora “Rock around the clock” que deixou os jovens alucinados pelo estilo (PIRES e
BÄR, 2013). Na década de 60, artistas como Jimi Hendrix consagraram o uso da guitarra em
suas performances e com seu talento. O som distorcido do rock atual foi sua marca sonora e
inspirou toda uma geração de guitarristas. Na mesma época, Eric Clapton se tornou um ícone
usando o mesmo estilo de guitarra, o modelo Stratocaster. Outros guitarristas de destaque no
rock surgiriam mais tarde, como Brian May, Jimmy Page e Ritchie Blackmore, na década de
70, Van Hallen, Steve Vai, Joe Satriani e os brasileiros Wander Taffo, Edu Ardanuy, Kiko
Loureiro e muitos mais que despontaram na década de 80.
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Após o ingresso do rock’n roll no Brasil, diversos estilos baseados no rock foram
surgindo, como punk e o rock nacional, chamado de BRock. Os ritmos “barulhentos” atraíam
os jovens e os impulsionavam a criar uma identidade, através da atitude e das roupas que
permitiam perceber a que turma pertenciam. As turmas punks de São Paulo e do Rio de Janeiro
da década de 80 eram compostas predominantemente por metalúrgicos e utilizavam jaquetas
militares, coturnos e cortes de cabelo agressivo. Os roqueiros (BRockers) da época não tinham
um vestuário tão marcante, apenas a preferência por roupas pretas. Bandas como Ultraje a
Rigor, Ira!, Camisa de Vênus, Plebe Rude e Legião Urbana fizeram músicas em tom contestador
ou irônico que atraíam os jovens (ROCHEDO, 2011). Muitas bandas da época misturavam
elementos do punk ao rock e utilizavam a guitarra como instrumento principal.
O desenvolvimento dos equipamentos, dos instrumentos, da informática e, mais
tarde, da Internet propôs ao mundo uma nova linguagem, um novo estilo. As palavras em inglês
tornaram-se cada vez mais comuns no cotidiano e foram tomando seu espaço, especialmente
entre e através dos membros da comunidade dos internautas. Aliás, novas palavras surgiram
também no português para acomodar a linguagem específica necessária a esse novo meio e
gradualmente atingiram diversas áreas do saber, incluindo a música. Palavras como display, on,
off, play (GOHN, 2001) entre outras, fazem parte do contexto de educação musical, não devido
apenas ao surgimento da internet. Equipamentos de áudio e vídeo e instrumentos modernos
usam essas palavras em sua estrutura e nos manuais. Palavras estrangeiras dão nome a técnicas
de guitarra e estão incluídas nos estudos, escrita e leitura como palm mute (abafar as cordas
com a mão da palheta), bend (subir ½, 1 ou mais tons), hammer on (ligado ascendente), pull off
(ligado descendente), cujo significado desafia uma tradução prática.
Os recursos se ampliaram e a linguagem acompanhou a mudança. Se o homem
primitivo chegou a diferentes notas com suas vocalizações e reconhecendo os sons
característicos de cada mensagem com os recursos de que dispunha (GOHN, 2001), na era
tecnológica o homem utiliza os meios disponíveis para o aumento de possibilidades de estudo,
criação e informação musical:
Apesar do computador digital não ter surgido originalmente como um instrumento
musical, sua versatilidade e alta capacidade de simulação, em tempo real, permitem
tal uso. Além disso, diversos programas e equipamentos foram feitos para transformálo em um complexo sistema interativo de criação e performance, e sua presença não
apenas é constante em concertos de música experimental como também as influências
de seu uso nas atividades musicais são profundas e merecem atenção. (MISKALO,
20[?], p. 282).

Hoje, o internauta se cadastra num endereço eletrônico, instala programas
agregadores e de leitura, escrita e gravação em arquivos digitais com muita facilidade, alguns
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dos
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podem
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baixados

gratuitamente

via

internet

(HERSCHMANN;

KISCHINHEVSKY, 2008). O programa Guitar Pro 6, por exemplo, possui uma versão Demo,
utilizável por 30 dias. Todos esses recursos, novas possibilidades e experimentações
confrontaram o novo e o clássico, inevitavelmente. Esse conflito repercute nos discursos sobre
o mérito da qualidade, muitas vezes contrastando a música popular, a música produzida pelas
camadas sociais mais pobres e pelas variadas culturas, com a música dos colonizadores
europeus, a música erudita ou clássica. Não se trata aqui de ignorar que a conceito estético é
importante para uma obra de arte, incluindo as musicais. Tampouco negamos que estamos
expostos, às vezes submetidos, a todo tipo de experimentação musical, muitas delas trazendo
pouco valor artístico. Entretanto, a análise estética de uma obra de arte não pode ser feita
simplesmente segundo o padrão historicamente adotado pela cultura dominante. O impacto
desse confronto atingiu a educação musical em muitas escolas tradicionais de música, inclusive
no que se refere ao método de ensino, pela resistência de adotar novas linguagens e recursos.
Paulatinamente, essa resistência vem sendo vencida, mas não sem causar muitas dificuldades
para os professores e estudantes de instrumentos modernos.
Paulo Freire nos diz que “não pode existir uma teoria pedagógica, que implica fins
e meios da ação educativa, que esteja isenta de um conceito de homem e mundo” (FREIRE,
1994, p. 9). Tendo como foco a análise sobre música, mundo e natureza, que tecemos
anteriormente, e considerando que a música é um construto humano sócio-histórico imbuída de
sentido, e que o sentido se dá a partir da compreensão da linguagem, também o ensino musical
precisa ser contextualizado, considerando os indivíduos de hoje imersos na modernização e na
disseminação de tecnologia. No mundo em que vivemos, não é possível excluir as ferramentas
tecnológicas do processo pedagógico da música, uma vez que estas se tornaram tão usuais e
acessíveis. Se a música no cotidiano está permeada de tecnologia, faria sentido uma aula sem a
linguagem tecnológica que atrai tantos aprendizes para os cursos de guitarra, baixo e teclado.
Estaríamos limitando as possibilidades criativas e pedagógicas apenas para manter uma prática
convencional?
A questão não tem como foco a retirada da notação tradicional dos métodos de
ensino. Recomendar que o uso da partitura fosse excluído de toda forma de educação musical,
equivaleria a dizer que não se deve mais aprender a escrita manual por ser possível digitar um
texto. Se abolíssemos o ensino da letra cursiva, com o tempo, textos manuscritos da nossa
cultura se tornariam tão indecifráveis quanto as escritas antigas que hoje exigem a interpretação
de especialistas. O mesmo é valido para a partitura. É uma linguagem universal que permite o
registro de uma obra musical e sua interpretação, independentemente da gravação do som,
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exigindo apenas um intérprete habilitado: um conhecimento que não deve ser perdido. Escrever
e interpretar a notação por partitura e por tablatura são habilidades complementares. Trata-se
de saber combinar diferentes linguagens e recursos para o aprendizado de instrumentos que
requerem uma aproximação do novo.
A guitarra elétrica tem este foco. É um instrumento contemporâneo, que atrai pela
sonoridade, pela textura que imprime ao som, pelas bandas de rock e até pelos jogos eletrônicos
como o Guitar Heroes (MACHADO, 2009). Assim, quem se dispõe a aprender a tocar guitarra
traz uma linguagem própria, adquirida em um contexto que não pode ser ignorado para que o
processo pedagógico seja efetivo. O ensino da guitarra é feito de múltiplas formas: por meio de
instruções orais, por meio de imitações ou de forma mais complexa como nos institutos e
conservatórios de música. Há aqueles que advogam em favor de um aprendizado mais livre.

Sendo a guitarra um instrumento cujo aprendizado se dá, na maioria das vezes, de
forma aural e por meio de imitações, é válida a ênfase na oralidade e a utilização de
linguagens alternativas, tais como cifras e tablaturas, as quais conduzam os alunos
principiantes a uma prática musical de fácil acesso, inicialmente baseada em restritas
informações teóricas e maior estímulo à criatividade. (FERREIRA, 2010).

A teoria pode-se dizer que é o “procedimento ou conjunto de procedimentos que
tem como objetivo um determinado resultado” (RIBEIRO, 2011). Um ensino de música sem
conhecimentos teóricos é limitado, semelhante aos desenvolvidos por pessoas que são capazes
de tocar uma música, de ouvido, sem, entretanto, se dar conta daquilo que executa, no sentido
teórico, pois é fato musical que muitos “tocadores de ouvido”, são capazes de performances
musicais perfeitas, mas nesse momento estamos focando o processo de ensino e aprendizagem
musical. “O aprendizado musical seria a síntese ou produto das condutas receptivo-expressivas
que envolvem o processo de musicalização” (GAINZA, 1988, p. 33). Para o músico, em algum
momento, será necessário escrever ou registrar de alguma maneira um determinado exercício
ou composição, um conhecimento que foge da simples imitação. É desejável, portanto, que o
estudante aprenda não apenas a imitar um som registrado, mas também a executar a partir da
notação escrita, bem como a registrar suas próprias composições ou exercícios. Os recursos
principais utilizados para o aprendizado de guitarra são partitura, tablatura, cifras e shapes
(desenhos) além de alguns sinais diferentes, uma gama de possibilidades que disponibiliza ao
aprendiz formas variadas para a captação do conteúdo. Essa variedade possibilita que o
professor indique o caminho e que o aluno construa sua “própria música”, desenvolvendo sua
performance, “através do estímulo e de procedimentos metodológicos, para a execução em
diferente estilos musicais” (FERREIRA, 2010).
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Assumindo que o aprendizado da teoria musical é importante e tendo em mente que
a maioria dos estudantes do Conservatório Estadual de Música “Lobo de Mesquita” (CEMLM)
apontam para a dificuldade das aulas de percepção, bem como seu desinteresse pelas mesmas,
a utilização de recursos facilitadores seria extremamente importante? Nesse sentido, para
aproximar a linguagem das partituras de uma prática musical moderna, mais atraente e com
nova roupagem, os programas de tecnologia da informação poderiam tornar o caminho mais
fácil para a nova geração de aprendizes?

3.4.1 Percepção musical e suas dificuldades
A percepção – assim denominada a aula de teoria musical – está entre os pontos
mais desmotivadores apontados pelos estudantes de música no CEMLM. Alguns de seus
aspectos relacionados ao desenvolvimento de habilidades de leitura, escrita, técnica e
performance podem afetar o desempenho dos instrumentistas. Para os estudantes de guitarra
elétrica existe outro ponto importante que precisa ser considerado e que influencia a construção
de tais habilidades: a partitura não traz todos os elementos que possibilita a descrição das
técnicas necessárias utilizadas pelo guitarrista. O uso de alavanca é um exemplo de técnica para
a qual não existe escrita na partitura, mas sim na tablatura.
Fig. 5 Técnica de alavanca, visível somente na tablatura.

Fonte: Próprio Autor. Notação construída no programa Guitar Pro 6.

Para que o indivíduo possa aprender, os professores ou as instituições utilizam de
diversos modelos pedagógicos. Ferreira (2010) mostra duas formas abordadas em
conservatórios de São Paulo, a Escola de Música e Tecnologia (EM&T) e o Conservatório
Souza Lima. O Conservatório Souza Lima “baseia-se em aulas prático/demonstrativas, nas
quais o aluno (ou grupo), espelha-se no movimento do professor, faz uso da imitação repetindo
os exercícios ou estudos para diversas correções” (FERREIRA, 2010, p.7). Já a EM&T, em seu
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departamento de guitarra – Instituto de Guitarra e Tecnologia (IG&T) – “oferece um curso
totalmente apostilado e defende um modo de ensino prático, objetivo e estimulante”
(FERREIRA, 2010, p. 8).
Ferreira (2010) ressalta que nos cursos livres das escolas particulares não existe a
necessidade de um ensino rigoroso e formal e as práticas pedagógicas devem ser diversificadas,
uma vez que o aluno busca aprender com rapidez. Os alunos que procuram estes cursos, em sua
maioria, desejam apenas focar no aprendizado específico do instrumento e menos na percepção.
Por causa da vontade de tocar, o estudante recorre a alguns artifícios e para obter rapidez no
aprendizado, passa a fazer uso único da tablatura. Essa ânsia gera resistência dos professores e
das escolas tradicionais de música ao uso de tablatura e outros recursos, ou, a adoção, por parte
de outras escolas, de uma postura focada no aspecto prático e, em muitos cursos livres, a
exclusão do uso da partitura.
O conservatório de música “Lobo de Mesquita” em Diamantina – MG, além do
ensino de instrumento, inclui na grade curricular outras atividades como percepção, prática de
conjunto e coral. Na percepção, o estudante aprende as figuras, tempo, leitura e escrita da
partitura. Nas aulas de instrumento o estudante põe em prática o que aprendeu na percepção
com ênfase em seu instrumento. Nas aulas de percepção, a leitura da tablatura não é ensinada,
por esse motivo, nas aulas de guitarra, o professor precisa também abordar esse conteúdo. Desta
forma, o estudante aprende leitura de partitura e tablatura simultaneamente, uma modificação
de hábito, um desafio que, a princípio gera um esforço e pode ser fatigante. A necessidade de
adequar hábitos e desenvolver novas habilidades gera uma tensão, um desequilíbrio. Segundo
Gainza (1988), “toda conduta supõe uma ação, um MOVIMENTO interno ou externo”. Esse
processo faz parte do desenvolvimento:

De acordo com esse princípio dinâmico ou de desenvolvimento, a conduta de um
indivíduo expressaria um determinado nível de equilíbrio interno, bem como um
conjunto ou uma sequência de condutas refletiria, de alguma maneira, aspectos
qualitativos ou quantitativos de um processo de desenvolvimento pessoal”.
(GAINZA, 1988, p. 22)

A análise de Gainza (1988) pode ser aplicada ao processo de aprendizagem da
leitura simultânea da partitura e da tablatura, que, a princípio, traz uma fadiga, mas após o seu
entendimento, passa a transcorrer com naturalidade. Nesse contexto, o desequilíbrio se
caracteriza na dificuldade de aprender os dois métodos de leitura e no desafio de executar no
instrumento o que está escrito. Essa dificuldade vem aliada na maioria das vezes, a uma ideia
já consolidada de que percepção é difícil, cansativa, ou até desnecessária para aprender a tocar.
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A restauração do equilíbrio, durante o processo de aprendizagem da leitura simultânea de
partitura e tablatura, se dá gradualmente, à medida que a resistência inicial é vencida passo a
passo, com o uso de exercícios e pela satisfação de conseguir executar.
Em seu aspecto técnico, a parte escrita é fundamental para a formação e para a
perpetuação de uma obra, assim obras de grandes músicos podem ser resgatadas a partir de suas
escritas e para que a escrita ocorra, é necessário seu aprendizado. A conscientização sobre a
importância da percepção é também uma das metas do processo de aprendizagem de música. O
uso de tablatura como forma de escrita é comum no processo de aprendizagem de guitarra e
não representa necessariamente um problema. É a leitura mecânica da tablatura, sem
consciência acerca das notas executadas, que pode ser prejudicial ao estudante e atrapalhar seu
aprendizado. Por isso existe a preocupação de se estabelecer critérios para o ensino de guitarra
elétrica e para o uso da tablatura.
A guitarra elétrica, por ser um instrumento com número crescente de adeptos, é um
tema frequente na internet, onde novos métodos de ensino, aulas e material didático em geral
são veiculados. Em termos financeiros, esses recursos são mais viáveis do que contratar um
professor particular, do que frequentar um curso livre presencial ou um conservatório musical.
Conservatórios e escolas de música gratuitos não são comuns. Apesar de mais baratos e de
apresentarem uma solução mais rápida, muitos desses recursos veiculados não representam a
melhor alternativa para uma formação musical profissional.
O aprendizado de percepção, com suas dificuldades inerentes, traz outras facetas.
Envolve habilidades complexas, cognitivas e motoras, que precisam ser alinhadas.

A percepção musical nos leva a notar duas principais faces sobre o assunto, as ideias
da Psicologia, Psicofísica, Filosofia e demais ciências cognitivas, relacionadas ao
estudo da percepção de forma geral, e, a ótica da música, que trabalha mais
especificamente com aspectos técnicos ligados a educação e ao exercício da profissão
do músico. (PANARO, 2010, p. 361)

“A compreensão da linguagem musical envolve muito mais que a apreensão
auditiva de seus elementos formadores” (PANARO, 2010, p. 364).
A educação a partir da Arte além de criar um desenvolvimento artístico e a percepção
estética, acaba ordenando, no seu próprio modo, o sentido da experiência humana,
porque auxilia desenvolver a sensibilidade, imaginação e percepção, de forma que o
indivíduo perceba a sua forma artística junto a outras pessoas de diferentes culturas.
Assim, através desse ensinamento, favorece-se também ao indivíduo relacionar-se
criadoramente com demais disciplinas do currículo, em sua vida escolar. (LIMA e
MELLO, 2013).
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A conciliação do aprendizado dos elementos técnicos da música – da leitura à
execução – à sensibilidade artística, ao respeito ao processo criativo e à expressão pessoal
também são aspectos desafiadores do processo ensino/aprendizagem da música.
“É preciso incentivar a turma a escrever e a pensar sobre o que se escreve, bem
como cantar e perceber cada vez mais sua voz” (OTUTUMI, 2013, p. 219). “Educar
musicalmente é, acima de tudo, desenvolver a percepção e criar condições para uma relação
frutífera com os sons da vida” (NETO; MATOS, 2009, p. 1744).
Na escola regular, como nos conservatórios e escolas de música, a educação faz
parte do contexto disciplinar, envolvido nas práticas educacionais, onde existem dificuldades
de memorização, seja em palavras ou em sinais, como “memorizar as notas na pauta; memorizar
as notas no braço do violão; coordenar a execução das duas mãos ao mesmo tempo e ainda
cantar uma canção” (SÁ; LEÃO, 2015). “É verdade que, na maioria dos jovens, aprender pode
ser um desafio. Mas que isso, em geral, não indica deficiência de aprendizagem. Indica apenas
que toda criança tem seus pontos fortes e seus pontos fracos na questão de aprendizagem”
(DOMINGOS, 2009, p. 8). Esta realidade aplica à escola regular e, da mesma maneira, na
escola musical, pelo desafio do aprendizado frente ao desconhecido: “Alguns alunos iniciantes
apresentavam certa resistência em estudar violão a partir da leitura musical” (SÁ; LEÃO, 2015).
Vencer essa resistência requer o uso de métodos adequados à linguagem dos
estudantes, compreensíveis à sua visão de mundo e que permitam compreender a aprendizagem
da percepção como parte integrante do ato de tocar.

3.4.2 Tablatura, partitura e o software Guitar Pro para o aprendizado de guitarra

A geração atual de aprendizes de guitarra traz consigo uma inquietação diante das
múltiplas possibilidades tecnológicas de fácil acesso. Tudo é passível de experimentação, mas
nem tudo leva a um aprendizado eficaz. O estudante que chega a um conservatório para
aprender a tocar guitarra sabe disso. Antes de chegar, esse estudante, geralmente, já passou por
diversas experiências, desde cursos livres, professores particulares, estudos e exercícios
retirados da internet ou de revistas da área. Ao ingressar no conservatório, esse estudante traz
em si o desejo do aprendizado e, muitas vezes, a ilusão da facilidade. É essa ilusão, o grande
elemento desmotivador para o estudante que se depara com as aulas de percepção e de execução
do instrumento, gerando alto índice de evasão. Acreditamos que o uso único da partitura como
recurso levaria essa desistência a um grau maior.
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Entre os problemas que podem ser decorrentes do uso único da partitura nas aulas
de guitarra, encontra-se a dificuldade de reconhecer a nota da partitura na escala do instrumento.
Existem múltiplas possibilidades para a execução de uma mesma nota a uma determinada altura
no braço do violão e as possibilidades são ainda maiores na escala ampliada da guitarra elétrica,
como demonstrado na Figura 6. Para essas variadas possibilidades, um único registro é possível
na partitura. A tablatura, por outro lado, surge como um elemento facilitador para a
interpretação, à medida que permite que o registro acompanhe fielmente a posição da nota na
casa da escala em que deve ser executada. Na Figura 6, é possível perceber que o registro da
nota Mi na tablatura varia de acordo com a execução desta no braço da guitarra, enquanto a
notação na partitura permanece estanque.
As dificuldades na transposição da composição escrita em partitura para sua
execução ficam claras quando se compara a aplicação da partitura de piano com a de violão.
No piano é possível identificar um dó central e suas diferentes oitavas (acima e abaixo deste),
as quais são correspondentemente identificadas na partitura musical. O dó central é escrito, na
partitura da clave de Sol, na primeira linha suplementar inferior. Sua oitava acima é escrita no
terceiro espaço da partitura da clave de Sol e sua execução corresponde a uma única tecla no
piano (FIG. 7). Para o violão, com a repetição progressiva das mesmas alturas de som em
diferentes partes da escala, a identificação da posição da nota a ser executada é mais complexa.
Esta complexidade é ainda maior para a execução da peça na guitarra elétrica, que possui maior
amplitude de escala no braço do instrumento e maior número de opções para a execução de
uma mesma nota a uma mesma altura.
Figura 6 – Notação do Mi na partitura e tablatura frente à execução na escala da
guitarra.

Fonte: Próprio autor. Notação construída no Programa Guitar Pro 6.
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Em outro exemplo, o dó mostrado na partitura da Figura 7 apresenta cinco
possibilidades de execução na escala da guitarra elétrica (FIG. 8) enquanto que, para o piano
existe uma única possibilidade (FIG. 7).
Figura 7 – Notação comparativa da oitava acima de Dó central em partitura e tablatura
frente à sua execução em instrumento de tecla.

Fonte: Próprio Autor. Notação construída no programa Guitar Pro 6.

Figura 8 – Identificação da posição da oitava acima de Dó central na tablatura frente à
sua execução no braço da guitarra elétrica.

Fonte: Próprio autor. Notação construída no Programa Guitar Pro 6.

A dificuldade de identificação da posição da nota especificada na partitura
influencia diretamente no aprendizado de guitarra, e pode ser altamente desmotivadora para o
estudante. Como Sá; Leão descrevem: “muitos alunos sentem dificuldades imensas ao
iniciarem a aprendizagem de novas habilidades ou o aprendizado de um instrumento musical”
(SÁ; LEÃO, 2015), ou ainda “a falta de material com indicações sobre a melhor sequência para
o estudo de intervalos musicais e consequente desenvolvimento da percepção melódica dos
alunos (NETO e MATOS, 2009) nos remete a uma forma de buscar recursos para superar as
dificuldades e facilitar o aprendizado. Outras complicações para o aprendizado envolvem a falta
de notação na partitura para técnicas comumente utilizadas pelos guitarristas modernos, não
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especificáveis na partitura clássica: tapping, palm mut, let ring6, bend7, vibrato com alavanca.
Esta lacuna na notação dificulta tanto o processo de ensino para o professor, quanto do
aprendizado do aluno. O registro de algumas dessas técnicas foi acomodado na partitura, como
forma de adaptação para a guitarra.
Para resolver estas dificuldades, os guitarristas modernos fizeram uso e adaptaram
uma forma de notação quase tão antiga quanto a partitura: a tablatura. Nesta notação, as cordas
do instrumento estão representadas por linhas paralelas e cada nota é indicada pelo número da
casa da escala onde deve ser tocada (FIG. 9).
Figura 9 – Estrutura da tablatura.

Fonte: Próprio autor. Figura construída no Programa Guitar Pro 6.

Desta forma, a tablatura permite a identificação rápida e precisa da altura do som e
posição da nota no braço da guitarra, como mostrado na Figura 8. Essa identificação é de grande
importância para uma leitura rápida, condizente com a velocidade de execução normalmente
requerida para tocar as peças musicais e solos de guitarra elétrica (KRENZ, 2010, p.4).
Figura 10 – Especificação da corda e da casa de execução segundo a notação por
tablatura.

Fonte: Guitarra Solo.

A tablatura é uma notação para ser trabalhada juntamente com a partitura. A leitura
é feita utilizando-se o sistema indicado na Figura 10: a corda mais grave do instrumento, (Mi
grave, sexta corda) é localizada na primeira linha de baixo para cima, tanto para a guitarra como
6

Let Ring Deixar soar,deixar a nota soar prolongadamente.
Bend é uma técnica utilizada na guitarra na qual levanta-se ou abaixa-se a corda do instrumento para chegar em
outra nota. Ao se curvar a corda, a nota que era tocada tem sua afinação mudada, elevada a uma nota mais aguda.
7
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para o violão. A corda mais aguda (Mi agudo, primeira corda) é localizada na última linha da
tablatura, de cima para baixo, ao contrário da corda grave. Existe uma estreita correlação entre
a tablatura e a escala no braço da guitarra elétrica e do violão, permitindo uma leitura direta da
nota a ser executada e sua altura, como se observa na Figura 11.
Assim, o uso da tablatura auxilia na leitura e na performance do estudante de
guitarra, sendo amplamente utilizada no mundo todo. Porém, a tablatura não traz em si as
informações relativas ao andamento, métrica dos compassos e ritmo musical, que são a base de
uma composição. Sem a partitura, a tablatura torna-se pouco informativa e dependente da escuta
da peça musical. Entretanto, com a leitura simples e direta da tablatura, muitos estudantes
desistem de aprender a leitura da partitura, muito mais complexa, mas cuja utilização conjunta
traz os benefícios de uma leitura rápida, precisa e com qualidade.
Alguns fatores fazem com que muitos aspirantes a guitarristas utilizem somente a
tablatura: dificuldade para o aprendizado da pauta, rapidez com que se pode realizar a leitura
da tablatura e, geralmente um fator principal e condicionante: o “ouvido musical”. Não são
todos os músicos que possuem um ouvido 100% confiável. Alguns indivíduos nascem com o
usualmente denominado “ouvido perfeito”, que permite distinguir cada nota em qualquer
situação. Ainda assim, diversos músicos são capazes de escutar uma peça musical e reproduzila com alta qualidade. O ouvido musical interfere diretamente no aprendizado para quem o
possui, pois permite simplesmente ouvir a música, “tirá-la de ouvido” e transcrevê-la em
tablatura, simplesmente como registro para o uso futuro. Porém, tocar de ouvido, sem saber o
que se executa, para o músico, equivale a falar sem saber escrever.
Por este motivo, muitos professores de música erudita e responsáveis por
instituições de ensino de música são resistentes ao uso da tablatura, argumentando que a
partitura em si contém os elementos essenciais para a reprodução da peça musical, e que a
tablatura interfere negativamente no aprendizado da percepção. Essa postura gera um conflito
com os professores de guitarra elétrica e para os estudantes, uma vez que no estudo de guitarra
a tablatura é um elemento adicional e complementar necessário à leitura (KRENZ, 2010, p.7).
Percebemos aqui uma relação cultural importante: o uso de partitura indica uma postura de
cultura erudita se opondo a uma percepção cultural mais “popular”, representada pela tablatura,
como caminho para que o desejo de tocar guitarra seja realizado com maior rapidez.
Figura 11 – Escala do braço do violão e da guitarra elétrica.
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Fonte: Guitarra Solo.

Tendo em vista a necessidade de desmistificar o uso da tablatura (KRENZ, 2010,
p.4) como fator de impedimento para o aprendizado da percepção e notação musical na partitura,
de conscientizar para o uso da tablatura como elemento essencial do processo
ensino/aprendizagem de guitarra elétrica e a disponibilidade de recursos de tecnologia da
informação que fazem uso concomitante de ambas as formas de notação como meio de facilitar
a compreensão dos conceitos musicais, faz-se necessário averiguar se conduzir propostas
educacionais balizadas pela utilização de programas de fácil uso como o Guitar Pro 6. Esses se
constituem em ferramentas tecnológicas para escrever, simular e executar as partituras e
tablaturas das músicas e exercícios de aprendizado de guitarra elétrica.
O software Guitar Pro possui uma versão para escolas (Guitar Pro Education
Program) que é destinada à utilização gratuita pela instituição. Para os estudantes, a empresa
oferece um desconto de 50% na aquisição do programa. As informações estão disponibilizadas
no sítio do desenvolvedor Arobas Music8 disponível na internet. Os autores do programa são
D. Gros e F. Duhamel, que elaboraram a primeira versão em 1997. Essa foi traduzida para o
português por Mayson Costa Morais (OLIVEIRA, 2005, p.9).
O software Guitar Pro 6 é utilizado como ferramenta de trabalho em instituições de
ensino e por professores. O software também é usado pela revista Guitar Player, que utiliza
esse programa em suas transcrições, como relata a guitarrista Tatiana Pará 9 (comunicação

8
9

Guitar Pro Education Program https://education.guitar-pro.com/en em inglês - acesso em 13/07/2016
Tatiana Pará: Guitarrista, professora de guitarra e transcriper da Guitar Player
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pessoal). Em uma conversa informal, ela relatou que colegas de trabalho utilizam o Guitar Pro
como ferramenta para o aprendizado, fazendo o seu uso em estudos e aulas.
O programa Guitar Pro 6 permite que o usuário realize a escrita de solos e exercícios
na tablatura, enquanto que o próprio programa faz a transcrição desta escrita para a partitura.
Com este programa é possível ouvir o solo ou exercício registrado simultaneamente à execução
das notas na pauta e na tablatura que são apontadas individualmente. Ainda é possível escrever
e gravar o play back ou back track de todos os instrumentos, como em um processo de gravação,
para utilizar posteriormente como material de estudo para improviso ou execução de solos
registrados. O material produzido pode ser exportado para portable reader format (pdf) ou
utilizado como midi para execução em teclados.
A aplicação dos recursos deste programa para o aprendizado de guitarra, além de
facilitador é estimulante para o estudante. Seu uso contrabalança uma das requentes
reclamações dos estudantes: a dificuldade de lembrar as orientações recebidas em aula quando
vão praticar seus exercícios estudando individualmente. Com o uso deste e de outros programas,
o estudante pode recordar e aplicar as orientações recebidas do professor, pois o programa
permite que sejam gravados os exercícios propostos e o próprio professor pode envia-los aos
estudantes de forma digital ou impressa. Na forma digital, é possível ouvir os exercícios. Desta
maneira, a ansiedade pode ser diminuída e o estudante passa, aos poucos, a se apropriar dos
conhecimentos, construindo novas possibilidades e seguir em sua formação.

3.5 A Psicopedagogia e a música

O processo educativo permeia aspectos necessários para o desenvolvimento e
crescimento humano. A psicopedagogia está relacionada à aprendizagem, incluindo a musical,
“auxiliando na identificação das dificuldades de aprendizagem e oferecendo opções de
intervênção” (MELLO, 2011). Segundo Barbosa:
A Psicopedagogia, enquanto conhecimento, interessa a todo aquele que se dedica à
Educação, na medida em que possibilita uma análise das teorias relacionadas com as
ações de aprender e ensinar, não apenas no sentido da prática didático-pedagógica,
mas no substrato epistemológico que delas se origina para a formação do sujeito
“aprendente”. (BARBOSA, 2010)

“Educar-se em música é crescer plenamente e com alegria. Desenvolver sem dar
alegria não é suficiente. Dar alegria sem desenvolver tampouco é educar” (GAINZA, 1988, p.
95). A música nos remete a sentimentos relacionados ao momento em que vivemos, por isso,
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usufruir da música pode ser prazeroso. Por outro lado, o aprendizado musical requer afinco,
concentração, esforço pessoal e pode ser muito custoso e angustiante. Como é expresso esse
lado angustiante da música? No excesso de horas dedicadas a exercícios repetitivos de apuração
da técnica o estudante é desafiado em seu equilíbrio emocional, na manutenção da disciplina
do ritmo de estudo e precisa se manter concentrado para superar objetivos. O filme “Whiplash,
em busca da perfeição” apresenta um exemplo de como os músicos abrem mão dos aspectos
pessoais da sua vida para alcançar reconhecimento artístico. Este filme retrata as angústias de
um jovem baterista que busca desesperadamente atingir o elevado padrão exigido pelo maestro
como prerrogativa para manter-se em um conjunto de jazz:

O filme levanta uma discussão interessante neste mundo do século XXI. Vale a pena
submeter alunos a uma condição degradante se for para criar um talento musical,
um Charlie Parker? A fala de Fletcher em que afirma que a pior expressão que existe
é "bom trabalho" é bem interessante. (CHAZELLE, D. 2014 apud SALGADO, L.
2015).

Outros filmes fazem relatos reais da vida de grandes músicos, como “Ray” de 2004,
que conta como o envolvimento no meio musical provocou progressivos danos à convivência
familiar, à saúde emocional e física de Ray Charles, um dos maiores tecladistas de blues e soul
music. A aplicação de métodos psicopedagógicos desde os anos iniciais de estudo, visando a
compreensão das fontes de ansiedade, das pressões internas e sociais a que o músico está
submetido precisa ser enfatizada na educação musical. Além das bases técnicas, que requerem
desenvolvimento de habilidades cognitivas e exercícios motoros, é preciso conciliar o lado
criativo e, entendendo as linhas melódicas, trilhar seu próprio caminho como músico. Crescer
e desenvolver a música, ter consciência na execução do instrumento, apurando a técnica, leitura
e escrita musical. Para formar indivíduos musicalmente aptos a expressar-se através da música
e a executa-la como arte, é preciso considerar o lado humano e pessoal dos estudantes, é
necessário contemplar sua formação integral e respeitar sua identidade. A identidade de um
músico pode ser reconhecida pelas características que imprime em suas composições e
performance. Grandes guitarristas podem executar o mesmo solo e, sem alteração da melodia,
podem ser reconhecidos pelos seus fãs. Existe uma transmissão de cumplicidade na execução
do som, que o músico imprime ao tocar e que ao mesmo tempo é de difícil definição. Vai além
do estilo de música adotado. Alguns guitarristas imprimem certa agressividade passional na
execução, enquanto outros, ao tocar o mesmo solo, fixam uma ideia de organização metódica:
o peso diferenciado em cada nota contribui para essa identidade e, além de transmitir sensações
ao ouvinte, caracteriza o músico e sua música. A psicopedagogia pode auxiliar o professor em
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suas metodologias para que este possa, juntamente com o estudante, construir um processo de
criação de identidade musical criativa, evitando processos de ansiedade extrema e depressivos
prejudiciais à saúde emocional e física que decorrem dos estudos intensivos e também das
sensações produzidas pelos sons.
A música contém uma “função harmônica que representa a sensação (emoção) que
determinado acorde transmite para o ouvinte”10, as funções harmônicas são divididas em função
tônica, função dominante e função subdominante. Essas três funções transmitem sensações. A
sensação de repouso, estabilidade e finalização está na função tônica, que é a que normalmente
inicia a música. A sensação de tensão, que prepara para a tônica é a função dominante e por fim
temos a função subdominante que fica entre a tônica e a dominante, é um meio termo tendo
uma sensação de preparação, mas com uma menor intensidade e intensificando a tensão passa
para a tônica. Na música a tônica está nos graus I, III e VI; a dominante está nos graus V e VII
e a subdominante nos graus IV e II, assim temos os sete graus do campo harmônico, que são
feitas as harmonias musicais, ou seja, onde os acordes são encaixados para que haja um
encadeamento natural das notas musicais. Tanto o músico quanto o espectador são expostos aos
efeitos do som que durante um concerto se propaga e chega até os ouvidos dos espectadores.
Os efeitos da sonoridade afetam o público, mas principalmente o músico, que deve se dedicar
a ouvir e executar repetidas vezes uma mesma melodia no decorrer dos seus estudos ou
atividade profissional.
O som é uma onda que vibra e se propaga, é uma forma de energia e, como tal,
incute seu efeito em quem o escuta. “A música e o som, enquanto energia, estimulam o
movimento interno e externo”. (GAINZA, 1988). A experiência musical é iniciada no ventre
materno quando o bebê escuta os batimentos cardíacos da mãe, os ruídos intestinais, sons
externos e todos esses conjuntos de sons soam fortemente ao feto juntamente ao fluxo de sangue
dos grandes vasos que abastecem o útero e a placenta. (NUNES, 2010).

A percepção da direção dos sons é um fenômeno que ocorre de maneira inconsciente
e está presente desde cedo no ciclo de vida humano, sendo uma função relacionada
com a sobrevivência: por volta de seis meses de idade um bebê normal já é capaz de
localizar sons à sua volta (OLIVEIRA et al. 2008).

Sabemos que os sons fazem parte do cotidiano, assim como a escrita e leitura fazem
parte da sociedade para um objetivo comum, onde as pessoas leem e escrevem de forma
espontânea e criativa e fazem o uso da comunicação. “A linguagem musical tem sido apontada

10

http://www.descomplicandoamusica.com/harmonia-funcional/ acesso em 07/07/16.
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como uma das áreas de conhecimentos mais importantes a serem trabalhadas na Educação
Infantil, ao lado da linguagem oral e escrita” (NOGUEIRA, 2003), praticamente tudo em nossa
volta emite um som e a música é a “combinação dos sons” (GALDINO, 2015).

A música estimula também o desenvolvimento psicológico da criança, pois contribui
significativamente para que as crianças possam reestruturar suas emoções, alcançando
um equilíbrio natural. Facilita também a liberação das fantasias, da imaginação, a
criatividade, e através destas a criança pode se tornar um ser mais feliz. (LIMA e
SANT’ANNA, 2014, p. 103)

Quando pensamos em música, “a sua ação implica num movimento” (GAINZA,
1988). Este movimento pode ser feito pelo indivíduo, através do canto ou da fala, ou pelo
instrumento. O indivíduo que produz a música, que se expressa mediante os sons, segundo
Gainza, demonstra maior ou menor capacidade segundo seu arquivo sonoro internalizado.
“Assim, através da música que produz ou reproduz, o sujeito manifesta especialmente sua
sensibilidade, o seu “sentido” rítmico, ou o seu “sentido” harmônico, melódico, tímbrico, etc.”
(GAINZA, 1988, p. 29). Em seu interior, o indivíduo está frequentemente processando
informações, materiais sonoros e musicais, absorvendo e expressando em formas sonoras,
corporais e verbais seus sentimentos, estimulando a imaginação.
A imaginação de uma música, mesmo nas pessoas relativamente não musicais, tende
a ser notavelmente fiel não só ao tom e ao sentimento do original, mas também `a
altura e ao ritmo. A base disso é a extraordinária tenacidade da memória musical,
graças a qual boa parte do que ouvimos nos primeiros anos de vida pode ficar
“gravado” no cérebro pelo resto de nossa existência. (SACKS, 2007, p. 12)

Esses processos internos determinam um vínculo criado para diferentes pessoas por
meio da música.
O processamento dos materiais sonoros e musicais se dá no interior do sujeito, de tal
forma que a energia proveniente da música absorvida metaboliza-se em expressão
corporal, sonora e verbal, engendrando diferentes sentimentos, estimulando a
imaginação e a fantasia, promovendo enfim, uma intensa atividade mental. GAINZA,
1988, p. 30)

Segundo Gainza, um indivíduo que executa um instrumento de forma imperfeita
porque erra ou porque não fraseia adequadamente, não comunica sua afetividade ou não
manifesta um grau aceitável de compreensão mental da obra, demonstrando suas deficiências.
“Considerando as aprendizagens como o principal fator de desenvolvimento humano, Vigótski
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fazia uma distinção entre aprendizagens e conhecimentos espontâneos/cotidianos e os formais”
(BENEDETT; KERR, 2009, p. 84).
Gainza faz um paralelo entre pedagogia e psicoterapia por tratar de certos
problemas de comportamento musical. Pesquisando as causas das disfunções musicais fora da
música, encontrou bloqueios que afetavam a capacidade de aprender devido a conflitos de
personalidade. A insegurança pessoal de cada indivíduo fazia com que os mesmos desafinassem
durante uma execução com o instrumento. Existia ali um “bloqueio afetivo que impedia de se
expressarem quando tocavam o instrumento” (GAINZA, 1988, p.49).
“Um professor se dedica principalmente àqueles que tem problemas” (GAINZA,
1988, p. 54). Situações adversas levam o aluno ao não aprendizado musical, com causas que
incluem problemas pessoais, concentração, a falta de instrumento e o pouco interesse nos
estudos. Essas causas que afetam o indivíduo afetam também o aprendizado, pois sem o sujeito
que aprende o aprendizado não é possível: “a aprendizagem é a apropriação, a reconstrução do
conhecimento do outro, a partir do saber pessoal” (FERNANDEZ, 1994 apud MENDES,
2007).
O

profissional da saúde poderá resolver situações como insegurança, ansiedade,

instabilidade, dependência, dificuldade em focar o objeto musical e a incapacidade de perceberse em relação à música. Mesmo quando os “sintomas” indicam casos leves, como explica
Gainza (1988), é importante o encaminhamento desses indivíduos para profissionais que
utilizam a psicoterapia ativa, sem interromper o trabalho musical, corrigindo a desordem
produzida pela confusão objeto-sujeito musical.
É entendido que problemas com sentimentos pode ser um causador da deficiência
no aprendizado musical. O uso de um software pode funcionar como ferramenta de apoio
técnico, mas poderia também como suporte emocional, à medida que o aluno dispõe de algo
concreto, material que o relembra das instruções do professor?
A United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)11
traz em seu sítio informações sobre Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) que
exercem um “papel cada vez mais importante na forma de nos comunicarmos, aprendermos e
vivermos”, a essas informações incidem em inclusões da tecnologia aos alunos, dentre outras,
sendo a tecnologia uma ferramenta motivacional e facilitador para o aprendizado musical

11

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/communication-and-information/access-to-knowledge/ict-in-education/.
Acesso em: 15/08/2016.
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inclusive. Psicopedagogia e tecnologia da informação podem ser utilizadas conjuntamente para
o aprendizado musical e ao mesmo tempo para manter a saúde emocional dos estudantes de
música? O método proposto pretende contribuir para a resposta.

3.6 Ansiedade e a performance musical

A performance musical é uma característica muito importante para o músico em
suas apresentações em público. É frequente no CEMLM alunos com dificuldades de execução
resultante do alto nível de ansiedade, podendo acontecer que sua atuação diante de uma situação
avaliativa ou de uma apresentação, represente naquele momento uma falta de atenção ou
coordenação motora deficitária.
“O estudo da performance musical como um evento, um processo e o resultado das
práticas performáticas devem se concentrar no comportamento musical e extramusical dos
participantes e na interação entre participantes e plateia.” (MIRANDA, 2013, p. 20).
A ansiedade é uma forma de proteção do ser humano que sinaliza uma situação de
perigo, muitas vezes intensa e inapropriada às situações podendo ser maléfico e prejudicial. A
sensação de frio na barriga, que pode ser comum nas pessoas em situações quando expostas ao
público e que no caso dos músicos, se exponham com maior frequência, se sentindo coagidos
por ser observados pela plateia ou apenas por seu professor em avaliações de instrumentos.
O fato dos alunos do CEMLM iniciarem suas apresentações desde o início, no ciclo
inicial ou de iniciação musical, faz com que estes alunos possam se acostumar e utilizar essa
ansiedade antes das apresentações como “parte” da apresentação, em que ao passar do tempo
este “costume” se torne uma sensação mais amena e quase imperceptível, trazendo a
naturalidade necessária e tranquilizando a sua performance.
Rocha; Neto; Gattaz (2011) validando a tabela K-MPAI, constatou que existe um
universo superior a 20 mil pessoas diretamente envolvidas com a performance musical,
portanto afirmou em dados epidemiológicos que pelo menos 3 mil apresentam potencialmente
casos de ansiedade, mais especificadamente fobia social.

A fobia social faz parte do conjunto dos transtornos de ansiedade, onde também estão
inclusos a síndrome do pânico, a fobia específica, o estresse pós-traumático, o
transtorno obsessivo-compulsivo e o distúrbio de ansiedade generalizada. Esses
transtornos são problemas emocionais comuns na população mundial e há a estimativa
de que cerca de 15% a 35% sofram de algum desses transtornos (KOLB; WHISHAW,
2002 apud MIRANDA, 2013)
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Verificamos que a ansiedade, bem como os sintomas como fobia social possuem
fatores que estão predominantemente diários às situações humanas. Miranda (2013) relata que
“as pessoas quando expostas em situações públicas, é comum a temer antecipadamente”
(MIRANDA, 2013, p. 25). O fato dos músicos serem mais expostos a situações adversas,
possibilita sensações inesperadas, podendo apresentar fatores para um controle emocional.
O sucesso na performance musical requer um excepcional controle motor fino, além
de um profundo conhecimento da estrutura musical e da tradição da performance.
Com toda essa complexidade envolvida na atividade musical, acrescida da pressão
diante da plateia, não é de se surpreender que o quadro de ansiedade seja relativamente
comum entre os musicistas. (ROCHA; NETO; GATTAZ, 2011, p.218)

Rocha; Neto; Gattaz (2011) relata que em crianças a ansiedade na performance não
é um fator negativo, pois elas adoram plateias, ao contrário dos adultos que têm a sensação de
parecer “...ridículo, dizer tolices, ser observado por outras pessoas, interagir com estranhos ou
pessoas do sexo oposto e ser o centro das atenções. Mulheres são duas ou três vezes mais
afetadas do que os homens, e essa relação parece ser a mesma na performance musical.”
(ROCHA; NETO; GATTAZ, 2011, p. 218).
Finalizamos relatando que “a música não pode permanecer no silêncio solitário de
quatro paredes, o palco é o seu lugar, local este há milênios, destinado à contemplação do
público.” (MIRANDA, 2013, p. 110). Situações de ansiedade podem ser controladas para uma
melhora na performance musical, contribuindo para uma apresentação de qualidade e uma
eficiência motora plausível.
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4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Aspectos éticos da pesquisa

Antes de dar início ao desenvolvimento deste trabalho, o projeto de pesquisa foi
submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa, da Universidade Federal dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri, tendo recebido aprovação segundo o parecer 838.272, de 20/10/2014
(ANEXO A). Os estudantes do curso de guitarra elétrica do Conservatório Estadual de Música
“Lobo de Mesquita” (CEMLM) foram convidados a participar deste trabalho, de modo que
recebiam previamente todas as informações quanto aos objetivos e metodologia de execução
do projeto. Estes tiveram a oportunidade de aderir voluntariamente à pesquisa, de modo que tal
opção era formalizada através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE), conforme consta no Apêndice A. Os participantes eram informados de que lhes era
garantido o livre direito de desistir de participar a qualquer momento, sem qualquer prejuízo
frente às instituições partícipes da pesquisa. O consentimento foi firmado através de assinatura
do TCLE, pelos estudantes, se maiores de idade, ou seus responsáveis legais, no caso de
estudantes menores de 18 anos. As instituições copartícipes formalizaram o seu consentimento
para realização da pesquisa através da assinatura do documento apresentado no Apêndice B.
O anonimato dos participantes foi garantido nas gravações e nos questionários
respondidos, sendo a identificação feita através de números. A aplicação dos questionários e a
definição do grau de conhecimento de leitura e execução musical foram feitas de forma
individual.

4.2 Delimitação dos grupos participantes da pesquisa

A pesquisa foi conduzida com estudantes que ingressaram no ciclo inicial no
Conservatório Estadual de Música Lobo de Mesquita. Neste processo foram convidados os
estudantes iniciantes do curso de guitarra, a fim de selecionar participantes sem conhecimento
ou com pouco conhecimento de notação musical, partitura e tablatura. Foram selecionados 29
estudantes de guitarra elétrica do CEMLM, dos quais 18 participaram até o final da pesquisa.
Inicialmente, os estudantes foram divididos em dois grupos, o grupo controle e o
grupo sob intervenção (que utilizou o software Guitar Pro 6, a partir de agora denominado grupo
GP6). Os estudantes foram aleatoriamente separados em dois grupos, através de sorteio. O
grupo controle participou de um programa de estudo, no qual o aprendizado da leitura e da
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escrita foi conduzido nas aulas de percepção e de instrumento, sem utilização do software
Guitar Pro 6. As aulas de instrumento foram conduzidas com acompanhamento de um professor
de guitarra, nas quais os exercícios eram ensinados sem a utilização de equipamentos de
informática. Foram disponibilizadas aos estudantes, aulas extras para que os exercícios
propostos fossem bem esclarecidos, porém sem o uso do programa.
O grupo GP6 foi composto de estudantes que participaram de um programa de
estudo conduzido nas aulas de percepção, de forma tradicional, e nas aulas de instrumento, com
utilização do software Guitar Pro 6. O grupo GP6 recebeu aulas extras utilizando o software
para que pudessem entender o funcionamento e assim utilizar em seus estudos. Neste grupo,
todos os estudantes possuíam computador, de forma que os estudos puderam ser conduzidos
também em sua residência.
Cada grupo, controle e GP6, foi subdividido em número máximo de três indivíduos
para cada hora de estudo. No decorrer do projeto alguns grupos continham dois estudantes por
hora de estudo.

4.3 Definição do grau de conhecimento de leitura e execução musical por estudantes de
guitarra elétrica

Na primeira etapa, foi mensurado o grau de conhecimento de leitura e execução
musical por estudantes de guitarra elétrica frente ao uso de partitura e tablatura no CEMLM. O
diagnóstico do conhecimento de leitura e execução musical foi conduzido sem utilização do
programa GP6. Os grupos controle e GP6 foram submetidos a uma atividade avaliativa. Para
verificar o grau de conhecimento foi usado um exercício escrito proposto por KRENZ (2010)
transcrito em partitura e tablatura (FIG. 12). Inicialmente foi disponibilizada a notação da pauta
exclusivamente e, em seguida, da pauta e da tablatura em conjunto (FIG. 12).
Figura 12 – Exercício para diagnóstico do conhecimento de leitura e execução na
guitarra.

Fonte: Exercício elaborado por KRENZ (2010).
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Para cada forma de leitura do exercício proposto foi permitido que o participante
realizasse três tentativas de execução. A terceira execução foi registrada em filmagem digital,
filmando-se apenas as mãos do participante, sem identificação do estudante, para posterior
avaliação por estudantes de guitarra do terceiro ano do ensino médio (técnico em guitarra) e por
um professor. O movimento das mãos durante a execução foi gravado, resguardando o sigilo e
o anonimato. Através do vídeo da execução inicial diagnóstica, foi atribuída por cada avaliador
uma nota de zero a 10, com base na técnica apresentada.

4.4 Aplicação do software Guitar Pro 6 para o aprendizado de guitarra elétrica e
mensuração da sua influência para o conhecimento de leitura e execução musical

Após a primeira etapa de mensuração diagnóstica, foi conduzida uma segunda etapa,
na qual os estudantes tiveram aulas de guitarra baseadas em partitura e tablatura. O grupo
intervenção, ou grupo GP6, aprendeu a utilizar o programa Guitar Pro 6, para seus estudos.
Durante as aulas desse grupo o programa também foi utilizado. O grupo controle não utilizou
o programa GP6.
Todos os estudantes participantes tiveram aulas de percepção segundo a
metodologia do CEMLM e aulas de guitarra, dentro do programa regular do CEMLM. As aulas
regulares foram ministradas para grupos de dois a três estudantes, tanto do grupo controle,
quanto do grupo GP6. Aulas suplementares individuais sobre a notação em partitura e sobre
tablatura também foram ministradas a todos os participantes. Nas aulas suplementares os
estudantes contaram com a ajuda apenas do professor de guitarra. As gravações foram feitas
também em sala de aula, com a presença do professor. O grupo GP6 recebeu treinamento prévio
(5 aulas) sobre como utilizar o programa Guitar Pro 6. Nas aulas regulares e suplementares o
grupo GP6 recebeu programa de estudo baseado no uso deste programa. O grupo controle não
utilizou o programa. As aulas de 50 minutos (24 horas-aulas regulares e 10 horas-aulas
suplementares) foram distribuídas ao longo de um semestre letivo.
Ao final do programa de estudo, foi realizada nova avaliação diagnóstica. O
exercício inicialmente proposto foi apresentado segundo a mesma metodologia de leitura para
execução, primeiramente a partir da partitura e, em seguida, a partir da notação em partitura e
tablatura. As gravações das execuções foram individualizadas, registrando-se o áudio e o vídeo
do movimento das mãos. Novas avaliações pelos mesmos estudantes de guitarra do terceiro ano
do ensino médio (técnico em guitarra) e pelo professor de guitarra foram conduzidas, com
atribuição de nota entre zero e 10.
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Terminada a pesquisa e avaliados os resultados, os estudantes do grupo controle,
aqueles que não utilizaram o Guitar Pro 6, também tiveram aulas utilizando o mesmo programa
para que pudessem usufruir dos benefícios trazidos ao grupo intervenção.

4.5 Resultado do aprendizado de guitarra balizado no uso do programa Guitar Pro 6
sobre a ansiedade diante da execução musical

Para os músicos, as habilidades práticas requerem dedicação aos estudos e para isso
longos tempos são utilizados para a melhoria do desempenho, sendo muitos os fatores que o
influenciam: a coordenação motora, a atenção e a memória (ROCHA; NETO; GATTAZ, 2011).
Esses fatores trazem uma ansiedade oriunda das dificuldades do estudo. Para quantificar a
ansiedade dos estudantes foi utilizado o questionário inspirado na K-MPAI Kenny Music
Performance Anxiety Inventory para a língua portuguesa (ROCHA; NETO; GATTAZ, 2011)
conforme os Apêndices C e D. O questionário foi aplicado em dois momentos: primeiramente
quando os estudantes ingressam no CEMLM, imediatamente antes de conduzir a primeira
gravação de vídeo para definir seu grau de conhecimento de leitura e execução musical na
guitarra; em um segundo momento, imediatamente antes da gravação final, após as aulas
ministradas, para avaliação do uso do Guitar Pro 6 e das aulas de tablatura e partitura como
meio de aprendizado. Além de nove perguntas comuns aos dois grupos controle e GP6, o
questionário foi acrescido de perguntas específicas para cada grupo, de modo contextualizado
à condição de estudo experimentada por cada um dos grupos.
Os resultados de mensuração da ansiedade durante os estudos e diante da
perspectiva de execução musical foram medidos e comparados entre os grupos controle e GP6,
bem como entre os momentos iniciais (antes das aulas regulares e suplementares) de cada grupo.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As tabelas que seguem foram construídas com base na dinâmica das aulas, durante
o processo pedagógico do aprendizado da música, quando foram sendo coletadas as
informações das emoções que envolviam os estudantes durante as aulas. Estes resultados
levaram à elaboração das tabelas de cunho quantitativo que demonstram os elementos que
envolvem o processo de aprendizagem, a partir das questões inspiradas na tabela K-MPAI:

1- Confio facilmente em outras pessoas?
2- Sinto dificuldades em depender de outras pessoas?
3- Frequentemente sinto que não tenho tanto valor enquanto indivíduo?
4- Nunca posso prever se meu estudo será um sucesso?
5- Antes ou durante o estudo sinto minha boca e garganta secarem?
6- Durante um estudo penso que sou capaz de chegar ao final deste?
7- Pensar sobre como eu posso ser avaliado, interfere em meus estudos?
8- Mesmo nos estudos mais estressantes, tenho confiança que me sairei bem?
9- Sinto aumento de tensão muscular antes ou durante os estudos?

As perguntas foram elaboradas a partir de elementos retirados da tabela K-MPAI e
pela minha experiência como professor de guitarra, mas não seguem o método exato da tabela,
uma vez que o público alvo desta eram músicos da Universidade Federal de São João Del Rei
e do conservatório estadual desta mesma cidade, diferindo do público alvo deste estudo:
estudantes do curso inicial de guitarra elétrica do conservatório Lobo de Mesquita de Diamantina

– MG. A finalidade do trabalho não foi refazer a tabela, mas inspirar-se em algumas de suas
questões pertinentes ao público de estudo para alcançar uma melhor performance musical,
leitura de partitura e tablatura, execução de guitarra elétrica, utilizando o software Guitar Pro
6.
Como professor de guitarra, reconheço a dificuldade que muitos estudantes
apresentam de entender a partitura e a utilidade do uso de programas como o Guitar Pro 6 para
o ensino musical. Para estudantes de guitarra, violão e contra-baixo, o programa auxilia nas
atividades de leitura e escrita da partitura juntamente com a tablatura, que é uma escrita muito
utilizada por guitarristas. Doria (2011) em sua dissertação, mostra a utilização do programa
Guitar Pro 5 para criar e editar tablaturas, como também Machado (2009) utiliza a versão 5.2
para exemplificar gráficos. Este projeto foi desenvolvido no CEMLM para o ensino de guitarra
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a fim de detectar a possibilidade ou não da utilização de duas escritas simultaneamente
utilizadas para o ensino de guitarra. Nesse estudo, foram empregadas diferentes abordagens
para uma pesquisa comparativa qualitativa e quantitativa (ROCHA et al., 2009; SILVA et al.,
2013; SILVA et al., 2014). Houve evasão de alguns estudantes integrantes da pesquisa, por
motivos variados como mudança de cidade e falta de tempo, além de outros. Dos 29 estudantes
inicialmente inscritos para participarem do projeto, apenas 18 permaneceram até o final do
primeiro semestre. Esta evasão é relativamente grande, mas já ocorre rotineiramente, conforme
previsto e informado pela supervisão do CEMLM, de forma que contribuições à prática
pedagógica podem e devem ser pensadas como contribuição para diminuir esse índice de
desistência.

5.1 Impacto do uso do programa Guitar Pro 6 no aprendizado de leitura e execução
musical por estudantes de guitarra elétrica

As notas médias atribuídas pelos examinadores a cada estudante durante a avaliação
para definição do grau de conhecimento de leitura e execução de um exercício na guitarra estão
mostradas na Figura 13. A análise desta figura permite-nos observar que cada estudante foi
identificado pelo número que recebeu quando da adesão ao projeto, não sendo mostrados os
resultados diagnósticos dos estudantes que deixaram o CEMLM durante a pesquisa. É possível
perceber que a maioria dos estudantes ingressantes diagnosticados apresentou nota muito baixa
para a execução de um exercício a partir da notação exclusiva em partitura: a nota máxima
atribuída foi 2,7 (grupo GP6) e 2,0 (grupo controle). É possível que os dois estudantes com nota
acima ou igual a 2,0 já tenham tido contato com a leitura musical na pauta. O baixo desempenho
geral era esperado, pois foram selecionados e avaliados estudantes do nível inicial, com pouco
ou nenhum conhecimento sobre percepção musical.
Nessa primeira avaliação utilizando a tablatura em conjunto com a partitura, as
notas foram um pouco melhores do que as atribuídas para a execução a partir da partitura apenas.
Houve destaque para três indivíduos que apresentaram nota igual ou superior a cinco (FIG.
13B). Inesperadamente, apesar de ser uma avaliação inicial e antes da intervenção, os estudantes
do grupo GP6 obtiveram um percentual acima do esperado, mesmo não tendo contato com o
programa. É possível que alguns dos estudantes já conhecessem ou tivessem tido contato com
a tablatura, uma forma de escrita musical mais popular e difundida. Percebeu-se que a leitura
em tablatura facilitou a compreensão do exercício, fazendo com que os estudantes de ambos os
grupos pudessem ler e executá-lo de forma um pouco melhor.
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Figura 13 – Avaliação inicial dos estudantes de guitarra durante a execução de um
exercício notado em partitura e pela associação da escrita em tablatura/partitura.

A

B

Fonte: Resultados do autor. A, Gráfico comparativo das notas médias atribuídas a 18 estudantes durante uma
avaliação inicial das suas habilidades para ler e executar um exercício simples notado em partitura. B, Gráfico
comparativo das notas médias atribuídas aos 18 estudantes para execução do mesmo exercício com apresentação
da notação em partitura acrescida da tablatura. TAB = Tablatura.

Após a avaliação inicial para determinação do grau de conhecimento de leitura e
execução dos estudantes iniciantes, foi conduzido o curso de guitarra segundo os grupos
integrantes da pesquisa (controle e GP6). Para os grupos controle e GP6 foram ministradas 24
aulas regulares mais 10 aulas suplementares sobre leitura e execução de exercícios na guitarra
elétrica a partir do registro em partitura e tablatura. O grupo GP6 recebeu estas aulas através do
uso do programa Guitar Pro 6. Após o curso semestral, foi realizada uma segunda avaliação,
para mensuração do grau de conhecimento adquirido pelos estudantes de cada grupo, para fins
de verificação do impacto deste software para o aprendizado. Os resultados da avaliação
atribuída após as aulas estão descritos na Figura 14, segundo as notas médias recebidas por três
avaliadores independentes, sem identificação dos estudantes
Analisando os gráficos da Figura 14 percebemos com clareza o aumento da nota
média atribuída aos estudantes, como indicador do aprendizado de guitarra. A comparação da
primeira avaliação (FIG. 13) com a segunda (FIG. 14) evidencia que houve um aumento do
aprendizado pelos dois grupos. Apenas um indivíduo do grupo controle permaneceu com nota
média abaixo de um.
As notas atribuídas para a execução do exercício notado em partitura foram
consideravelmente mais elevadas do que as atribuídas para a primeira avaliação, indicando que
a utilização de tablatura durante as aulas não prejudicou o aprendizado da notação pela pauta,
como é possível verificar pela comparação das notas dos estudantes dos grupos controle e GP6
quando da execução de um exercício notado apenas em pauta (FIG. 13A e 14A). Os estudantes
4 (quatro) e 28 (vinte e oito) melhoraram sua nota de 2,7 e 2,0, respectivamente, atribuídas na
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primeira avaliação da execução em partitura para 5,0 e 7,7 na segunda avaliação (notação em
pauta). O indivíduo 28, que pertencia ao grupo controle, apresentou um maior incremento de
aprendizado quanto à leitura e execução de um exercício em partitura, mas no geral, os
integrantes do grupo GP6 conseguiram melhores notas (FIG. 14A).
Figura 14 - Avaliação dos estudantes de guitarra submetidos a um semestre de
aprendizado quanto às habilidades de execução musical a partir da notação em
partitura e da associação tablatura/partitura.

A

B

Fonte: Resultados do autor. A, Gráfico comparativo das notas médias atribuídas a 18 estudantes durante avaliação
das habilidades de leitura e execução de um exercício simples de guitarra notado em partitura. B, Gráfico
comparativo das notas médias atribuídas aos 18 estudantes para execução do mesmo exercício com apresentação
da notação em partitura acrescida da tablatura. A avaliação foi conduzida após um semestre de aulas regulares e
suplementares baseadas na utilização de partitura e tablatura, sem uso do programa Guitar Pro 6 (grupo controle,
em azul) ou pela aplicação deste programa (Grupo GP6, em verde). TAB = Tablatura.

Os resultados da avaliação da leitura e execução de um exercício registrado em
pauta e tablatura por estudantes que passaram por um semestre de curso de guitarra são
mostrados na Figura 14B. Os dados mostram que a nota média destes estudantes também sofreu
grande elevação em relação às notas dos mesmos estudantes quando de seu ingresso no
CEMLM (FIG. 13B). Embora alguns estudantes (4, 17 e 18) já apresentassem um desempenho
melhor do que os demais mesmo antes das aulas, também o rendimento destes melhorou quanto
à leitura conjunta tablatura/partitura.
Após a intervenção com uso do programa Guitar Pro 6 foi possível perceber que o
rendimento dos estudantes do grupo GP6 foi superior aos do grupo controle, como é possível
perceber na Figura 14. Seis estudantes do grupo controle (6, 8, 9, 21, 27 e 29) – representando
75% deste grupo – receberam nota média abaixo de 6,0 para a execução de um exercício a partir
da notação em partitura, como se verifica no gráfico à esquerda. Quatro estudantes do grupo
GP6 (40%) obtiveram nota inferior a 6,0 para a execução de um exercício notado na pauta,
enquanto 60% apresentaram nota igual ou superior a 6,0. Estes dados mostram que o uso do
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software Guitar Pro 6 durante as aulas de guitarra melhorou o aprendizado da leitura e execução
do instrumento a partir da notação em partitura.
A leitura e execução de exercício de guitarra pela apreciação conjunta da pauta e da
tablatura foi ainda mais eficiente para os estudantes que receberam intervenção com uso do
Guitar Pro 6, visto que entre este grupo, nenhum indivíduo avaliado recebeu nota inferior a 6,0.
No grupo controle, as notas atribuídas à execução pela leitura conjunta da pauta e da tablatura,
apesar de serem pouco melhores em relação à leitura exclusiva da pauta (FIG. 14) e em relação
aos resultados da primeira avaliação (FIG. 13), foram inferiores às atribuídas aos estudantes do
grupo GP6. Desta forma, é possível perceber que o uso do programa Guitar Pro 6 foi eficaz
para a melhoria do aprendizado de guitarra, tanto pela execução a partir da leitura da pauta,
quanto pela da tablatura (FIG. 14).
A Figura 15 mostra a média dos valores de notas por grupo, calculada pela razão
entre a soma das notas de cada membro e o número de integrantes do grupo.
Os resultados mostram que na primeira avaliação utilizando a execução a partir da
partitura, o grupo controle obteve média igual a 0,34 e o GP6 igual a 0,39, um resultado bastante
próximo (FIG. 15). Neste momento, os estudantes estavam no início de seu aprendizado, sendo
que alguns já haviam tido contato com professores de percepção, mas o conhecimento sobre
partitura era incipiente. Na segunda avaliação, o desempenho médio dos estudantes do grupo
controle subiu para 3,75, um aumento aproximado de 11 vezes, o que é um excelente resultado.
O grupo GP6 teve uma elevação da média de 0,39 para 6,46, uma nota surpreendente que
correspondeu a um aumento de mais de 16 vezes e uma média quase duas vezes maior que a do
grupo controle. Essa análise permite perceber que o uso do software Guitar Pro 6 não prejudicou
o aprendizado da notação em partitura e que, ao contrário, sua utilização foi muito benéfica,
facilitando o aprendizado.
Figura 15 – Nota média de desempenho dos grupos controle e GP6 segundo a aplicação
de exercícios avaliativos para a interpretação a partir de notação na pauta e
pauta/tablatura.

Fonte: Resultados do autor. As avaliações foram conduzidas inicialmente quando os estudantes ingressaram no
nível inicial no CEMLM (primeira avaliação) e após um semestre de curso de guitarra (segunda avaliação). As

77
avaliações se referem ao desempenho quanto à leitura e execução a partir de exercício para guitarra notado na
pauta ou pela notação em pauta mais tablatura (Partitura/TAB). GP6 = Software Guitar Pro 6; TAB = Tablatura.

Na avaliação conduzida com os exercícios escritos na tablatura e na partitura
conjuntamente, o grupo controle obteve 0,54 na primeira avaliação (FIG. 15), uma nota que em
escala de grandeza é equiparável à atribuída para o exercício com execução a partir de notação
exclusiva em partitura (0,34). Os estudantes do grupo controle aumentaram a nota média do
grupo em aproximadamente 7 vezes após a segunda avaliação, quando a nota do grupo foi
elevada para 3,96. No grupo GP6 a nota da avaliação inicial para a leitura conjunta de tablatura
e partitura foi de 2,34, uma média acima do esperado, mas compreensível, visto que a forma de
representar as notas com números facilita a intuição e o bom desempenho. Ainda assim, após a
intervenção, o grupo GP6 elevou sua nota média para 8,87, representando uma elevação de
quase quatro vezes em relação à inicial (FIG. 15).
Os resultados apresentados permitem verificar que nem o uso da tablatura sem
recursos de informática, nem o uso do programa Guitar Pro 6, prejudicou o aprendizado de
estudantes iniciais quanto às habilidades de leitura da pauta e execução musical na guitarra. Ao
contrário, após as aulas o rendimento dos dois grupos aumentou, sendo que a aplicação do
programa Guitar Pro 6 resultou em nota média maior (FIG. 15) e em elevado desempenho pela
atribuição da nota máxima a diversos estudantes do grupo GP6 executando a partir das duas
formas de notação (FIG. 14).
Com as atividades sendo executadas e as aulas ministradas para os dois grupos, foi
constatado que o uso da tablatura aliado a um software facilitou o aprendizado e a performance.
Estudantes que não sabiam a postura correta das mãos e do corpo quando avaliados pela
primeira vez, tiveram um aprendizado condizente às instruções recebidas. Foi notório que o
software Guitar Pro 6 se constituiu em uma ferramenta que facilitou o aprendizado e
possibilitou que os estudantes pudessem ter uma experiência de estudos mais eficaz.

5.2 A influência do aprendizado de guitarra com uso do programa Guitar Pro 6 sobre a
ansiedade diante da execução musical

A ansiedade é um dos fatores aos quais o músico está exposto antes e durante as
apresentações. Esse é um fator que pode interferir negativamente no seu desempenho. Da
mesma forma que o músico profissional ou amador, estudantes de música se deparam com
fatores de preocupação e estresse pela perspectiva de novos desafios de aprendizado, pela
execução de exercícios considerados difíceis, pela necessidade de interpretar uma peça musical
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a partir de seu registro e diante das avaliações e apresentações. Essas são situações comuns no
cotidiano do músico e do estudante de música. À medida que um estudante progride em seus
estudos e aumenta a confiança em seu desempenho, a ansiedade gerada por estas situações
diminui. Torná-la controlável auxilia no desempenho durante a execução.
Neste trabalho, um dos objetivos foi mensurar a ansiedade dos estudantes diante da
solicitação de executar um exercício de guitarra notado em tablatura e posteriormente em
partitura. A mensuração foi realizada através da aplicação de um instrumento produzido com
base no questionário K-MPAI (ROCHA; NETO; GATTAZ, 2011), mostrado nos Apêndices C
e D, aos estudantes dos grupos controle e GP6 em dois momentos: em um momento inicial,
quando ocorreu o ingresso no nível inicial do curso de guitarra; em um segundo momento, após
a intervenção com 24 aulas regulares e 10 aulas suplementares sobre percepção e execução no
instrumento, baseado nos estudos com e sem o programa Guitar Pro 6.
A primeira pergunta aplicada tratou da confiança dispensada pelos participantes a
outros indivíduos. Foi dirigida a todos os estudantes ingressantes, selecionados para participar
da presente pesquisa, tanto do grupo controle quanto GP6 (FIG. 16A). Os resultados mostram
que em um momento inicial 37% dos estudantes declararam ter um grau de confiança
intermediário (3) enquanto 36% apresentavam pouca (2) ou nenhuma confiança (1). Estes dados
são mostrados na Figura 16A. Apenas 27% dos estudantes declararam ter um grau de confiança
elevado (4 a 5 da escala).
Ao final da pesquisa, quando a pergunta 1 foi novamente aplicada, os grupos
controle e GP6 apresentaram resultados semelhantes no que diz respeito à diminuição da
confiança em outros indivíduos. A maior parte dos indivíduos do grupo controle (30%) e do
grupo GP6 (60%) respondeu não à questão 1 (FIG. 16B e C). O grau de confiança não aumentou
após um semestre de curso de música no CEMLM. No convívio escolar, a confiança que o
professor precisa construir com o aluno é algo que faz diferença para o aprendizado, uma vez
que o processo de conhecer e de produzir conhecimento é um processo social (FREIRE, 1994).
A avaliação da confiança ao final de um processo de um semestre letivo para estudantes
iniciantes pode indicar a necessidade da tomada de medidas para melhorar as relações no
ambiente escolar. Se as relações entre os estudantes ou com seus professores forem
desagradáveis, este pode ser um dos motivos para a evasão.
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Figura 16 – Grau de confiança dos estudantes em relação a outros indivíduos

Fonte: resultados do autor. A, aplicação do questionário aos ingressantes do nível inicial; B, Grupo GP6 após um
semestre letivo; C, Grupo controle após um semestre letivo. A escala de 1 a 5 apresenta o grau de confiança, do
menor ao maior, que os estudantes declaram ter em relação a outros indivíduos, com 1 representando o não e 5
representando o sim.

Paulo Freire afirma que em algumas situações “o educador fica de um lado e de
outro o educando” (FREIRE, 1994, p.6). Para uma prática eficiente é preciso trazer para perto
o educando, quebrar as barreiras. Freire relata também que não há práticas educativas sem
espaço educativo. Neste sentido, além de humanizar as relações humanas no ambiente de ensino
musical, o próprio espaço físico e a estrutura organizacional precisam ser adequados. Essa
estrutura deve ir além dos instrumentos musicais e equipamentos necessários, pois estes foram
disponibilizados aos estudantes. O fato de que os ingressantes aumentaram a desconfiança após
um semestre letivo aponta a necessidade de se refletir sobre a prática pedagógica, as relações
humanas e o ambiente do CEMLM. Por outro lado, o nível iniciante dos cursos em geral, não
apenas da educação musical, costuma gerar ansiedade pelo primeiro contato com algo novo e,
por vezes, encarado como difícil ou insuperável. A escola e os professores devem se preparar
para intervir e amenizar esse processo. É fato que existe um conteúdo programático que se deve
cumprir, mas é necessário bom senso para compreender como cada aluno reage, a maneira e o
ritmo com que aprende.
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Figura 17 Grau de dificuldade dos estudantes em relação à dependência de outros
indivíduos.

Fonte: resultados do autor. A, aplicação do questionário aos ingressantes do nível inicial; B, Grupo GP6 após um
semestre letivo; C, Grupo controle após um semestre letivo. A escala de 1 a 5 apresenta o grau de dificuldade, do
menor ao maior, que os estudantes declaram ter em relação a outros indivíduos, com 1 representando o não e 5
representando o sim.

A segunda pergunta inspirada no questionário K-MPAI teve por objetivo avaliar a
dificuldade quanto à dependência de outras pessoas. No momento inicial, 27% dos ingressantes
responderam que não tinham dificuldade quanto à dependência de outras pessoas (FIG. 17A).
Após um semestre letivo do curso de guitarra no CEMLM, 30% dos estudantes do grupo GP6
relataram não ter dificuldade enquanto 63% do grupo controle responderam não a esta pergunta
(FIG. 17B e C). No primeiro momento, 55% dos ingressantes tinham um grau de dificuldade
em relação à dependência que variou de intermediário (3) a elevado (5) como pode ser visto na
Figura 17A. Após as aulas de guitarra, 50% dos estudantes que receberam suporte com uso do
programa Guitar Pro 6 apresentaram este mesmo grau de dificuldade quanto à dependência
(FIG. 23B), ao passo que 12% dos estudantes do grupo controle se sentiam incomodados em
grau intermediário com a possibilidade de depender de outras pessoas

(FIG. 17C). A

porcentagem de estudantes muito incomodados com a dependência (5) subiu para 10% no grupo
GP6, mas foi zero no grupo controle (FIG. 17B e C). Esses dados mostram que a intervenção
com o aprendizado baseado no programa Guitar Pro 6 contribuiu para que os estudantes se
tornassem mais inclinados a desenvolver autonomia. O uso de um programa de computador
pode servir como estímulo para que o aluno recorde os exercícios e seja mais capaz de estudar
sozinho. Desta forma, este pode ser um dos motivos pelos quais os estudantes do grupo GP6
passaram a se incomodar com a relação de dependência. É possível que, tendo explorado suas
possibilidades, tenham percebido sua capacidade para desenvolvê-las.
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Os estudantes do grupo controle tinham como recurso principal a presença do
professor e, portanto, é possível que a falta de uma ferramenta tecnológica que eles próprios
pudessem explorar tenha contribuído para que entendessem essa relação como transferência de
conhecimentos e, assim, de dependência. O fator psicológico precisa ser levado em conta nessa
relação, pois, quando o professor se coloca como o detentor de um saber que deve ser
transferido para o educando durante o aprendizado musical, o impacto gerado pode levar o
aluno a entender-se como incapaz de compreender ou exprimir a música.
Figura 18 – Atribuição de valor dos estudantes de música a si mesmo.

Fonte: resultados do autor. A, aplicação do questionário aos ingressantes do nível inicial; B, Grupo GP6 após um
semestre letivo; C, Grupo controle após um semestre letivo. A escala de 1 a 5 apresenta o grau de frequência com
que os estudantes se atribuem valor, do menor ao maior, com 1 representando a resposta não e 5 representando
sim.

A terceira pergunta apresentada tratou do valor que o estudante se atribui como
indivíduo. Esta pergunta foi feita para avaliar se os estudantes possuem autoestima ou se sentem
aceitos. Esse é um fator relevante. Um alto índice de estudantes de música não consegue subir
ao palco porque algo os oprime ou envergonha, o que até certo ponto é natural, ou ainda porque
sentem que não tem confiança no que fazem. Todos esses fatores são impedimentos para o
crescimento do estudante como músico. Os resultados das respostas à questão três são
apresentados na Figura 18.
Os resultados mostram que a maioria dos estudantes ingressantes (72%) e após um
semestre letivo no CEMLM respondeu que não sente que não tem valor (70%, grupo GP6 e
87%, grupo controle) de forma que o aprendizado de música com ou sem o programa Guitar
Pro 6 não parece ter interferido na auto-estima desses estudantes (FIG. 18). Esse é um fator
positivo para o músico e os artistas em geral. Assim, o processo educativo não deve ser
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prejudicial à auto-estima do estudante, devendo colocar ênfase em seu estímulo e esforço para
superação das dificuldades.
O medo de se apresentar é um fator que influencia nas atividades extra-classe dos
estudantes. Trabalhar o medo com os estudantes é algo importante porque o “medo não é a
negação da coragem, mas a razão de ser da coragem. Eu só tenho coragem na medida que eu
lido bem com meu medo” (FREIRE, 1994, p.7). E o fato de preparar o aluno para uma
apresentação, faz com que este lide com o medo, com a ansiedade, com a vergonha e estes
fatores podem ser determinantes em sua atuação. O músico é capaz de dominar as forças
uniformes do inconsciente, fazendo-as atuarem ao seu favor (WISNIK, 1989). Assim, os
ensaios em sala de aula, são diferenciados dos ensaios em casa, bem como os ensaios no palco
trazem um sentimento ímpar para o músico, no qual uma boa auto-estima é uma contribuição
importante.
Ribas comenta que “Em particular, a música, graças ao seu extraordinário poder
de encantamento, interfere no desenvolvimento psicológico, na educação e na conduta dos
indivíduos e das sociedades” (RIBAS 1957, p. 32). Assim para o aluno que possui algum
problema na sua atribuição pessoal de valor enquanto indivíduo, a música pode favorecê-lo em
seu desenvolvimento psicológico em decorrência do aprendizado musical, enfatizando suas
potencialidades e facilitando suas performances e estudos diários. Entretanto, um bom método
de estudo, boa qualidade nas relações humanas do estudante com seu professor e com outros
estudantes e o ambiente escolar em geral são primordiais nesse processo.
Na quarta questão foi perguntado se o aluno nunca poderá prever se seu estudo será
um sucesso (FIG. 19). As primeiras respostas antes das aulas de música indicaram que 72% dos
ingressantes tinham expectativa boa (respostas 1 ou 2) ou intermediária (3) quanto ao sucesso
de seu estudo (FIG. 19A). Após um semestre letivo, 90% dos estudantes do grupo GP6, cujas
aulas foram ministradas com recurso de um programa de tecnologia da informação para
aprendizado e execução de peças a partir do registro em partitura e tablatura, apresentaram boa
ou média expectativa em relação ao sucesso de seus estudos, pois não concordaram com a
impossibilidade da previsão deste sucesso (FIG. 19B).
Ao contrário, no grupo controle, a maioria (62%) concordou que não poderia prever
o sucesso do estudo, enquanto que apenas 38% apresentaram uma expectativa intermediária em
relação ao êxito de seus estudos (FIG. 19C).
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Figura 19 – Expectativa dos estudantes de música em relação ao seu estudo.

Fonte: resultados do autor. A, aplicação do questionário aos ingressantes do nível inicial; B, Grupo GP6 após um
semestre letivo; C, Grupo controle após um semestre letivo. A escala de 1 a 5 apresenta o grau de concordância
dos estudantes com a impossibilidade de prever o sucesso de seus estudos, do menor ao maior, com 1 representando
a resposta não e 5 representando sim.

Estes resultados indicam que o uso de tecnologia da informação, no caso o
programa Guitar Pro 6, contribuiu para que os estudantes vissem seus estudos em música de
forma positiva, levando-os a prever que seriam bem sucedidos. Talvez o fato do grupo controle
ter aprendido sem uma ferramenta facilitadora, os tenha estimulado a pensar de outra forma.
Mas, é fato que os resultados da avaliação prática para as habilidades de leitura e execução do
grupo GP6 foram melhores do que os resultados de desempenho nesses quesitos apresentados
pelo grupo controle após as aulas regulares e suplementares no CEMLM (FIG. 14 e 15). Dessa
forma, as expectativas dos estudantes em relação ao seu desempenho se verificaram na prática
(FIG. 14, 15 e 19).
O impacto do uso do programa GP6, um software projetado para guitarristas que
contém o registro em duas formas, partitura e tablatura, se deu no desempenho prático do
aprendizado e na própria confiança que os estudantes nutrem em relação ao sucesso de seus
estudos. A utilização deste programa faz sentido para o aprendizado de guitarra, porque à
medida que o usuário escreve na tablatura e automaticamente a escrita é transcrita para partitura,
alcança-se uma praticidade e evitam-se os erros de notação na pauta, de modo que o
entendimento musical se torna brando. O Guitar Pro 6 possui além das escritas comumente
usadas em pauta, as escritas das técnicas de guitarra, que em alguns outros programas musicais
são negligenciadas, pelo fato de não serem convencionais para instrumentos musicais clássicos.
Um exemplo destas técnicas é a técnica de alavanca, não prevista para notação em partitura e
específica da guitarra (GILBERT; MARILIS, 1997). A familiarização e o uso das técnicas
elementares durante as aulas e no método de notação facilitam o aprendizado e a execução. Por
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esse motivo, confirmam-se os resultados de melhora no aprendizado e na confiança em relação
aos seus estudos que os estudantes GP6 apresentaram.
Figura 20 – Grau de conforto em relação ao estudo de música.

Fonte: resultados do autor. A, aplicação do questionário aos ingressantes do nível inicial; B, Grupo GP6 após um
semestre letivo; C, Grupo controle após um semestre letivo. A escala de 1 a 5 apresenta a concordância dos
estudantes em relação à ocorrência de sintomas físicos, do grau menor ao maior, com 1 representando a resposta
não e 5 representando sim.

A questão cinco é interessante, porque muitos artistas sentem a boca e garganta
secar antes das apresentações, como algo normal por assim dizer, já que a ansiedade faz com
que os artistas de modo geral tenham sintomas como “frio na barriga”, boca e garganta seca
entre outros. Nesta pergunta, os estudantes foram questionados se antes ou durante o estudo
sentem a boca e a garganta secar. Os resultados das respostas estão apresentados na Figura 20.
Na primeira apresentação desta pergunta 56% dos estudantes que participaram desta pesquisa
responderam que não sentem boca e garganta secar enquanto estudam (FIG. 20A). Após um
semestre de estudo, 80% dos estudantes do grupo GP6 e 76% do grupo controle responderam
não a esta questão, denotando um aumento do conforto em relação ao estudo de música (FIG.
20B e C). Neste caso, as aulas influenciaram positivamente a relação dos estudantes com a
execução durante o estudo de música, em índices muito próximos para os dois grupos controle
e GP6. Desta forma, as aulas foram mais impactantes para que os estudantes diminuam a
ansiedade no estudo de música do que o uso do programa GP6. Mesmo assim, no grupo controle,
12% responderam que sim, que sentem a boca e a garganta secar enquanto estudam música, ao
passo que nenhum dos estudantes do grupo GP6 relatou o maior grau (5) em relação a esse
aspecto do estudo (FIG. 20B e C). No grupo GP6, 10% relataram um grau menor (4) de secura
da boca e garganta, um indicativo de menor ansiedade do que o nível 5 (FIG. 20B).
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Sentir-se confortável durante o estudo de música é essencial para que o estudante
não se desestimule. “Para o compositor e o concertista, não é suficiente sentir a emoção e
desejar desabafá-la, é também imprescindível fazê-la extravasar-se dentro dos moldes técnicos
adequados.” (RIBAS, 1957, p. 97).
No caso de uma apresentação, o indivíduo terá de trabalhar alguns aspectos, sejam
eles físicos e mentais. “A performance musical requer alto nível de habilidade em diversos
parâmetros, como coordenação motora, atenção e memória, o que a torna uma atividade
particularmente suscetível aos estados de ansiedade” (ROCHA; NETO; GATTAZ, 2011, p.
217). Os aspectos físicos são as habilidades de mão esquerda e direita, também o fato de estar
postado com sua coluna ereta, posicionamento de mãos e braços, bem como de todo o corpo.
Os aspectos mentais incluem o “frio na barriga”. Os indivíduos responderam em sua maioria
que não sentem sua boca e garganta secar, o que é importante pois, entre outros fatores, este
influencia na memorização da peça ou música que irá apresentar.
Figura 21 – Convicção que os estudantes de música declaram ter em relação à
capacidade de conclusão de um estudo quando o iniciam.

Fonte: resultados do autor. A, aplicação do questionário aos ingressantes do nível inicial; B, Grupo GP6 após um
semestre letivo; C, Grupo controle após um semestre letivo. A escala de 1 a 5 apresenta a concordância dos
estudantes em relação à convicção de sua capacidade para conclusão de um estudo, do grau menor ao maior, com
1 representando a resposta não e 5 representando sim.

Na pergunta seis do questionário, os estudantes foram interrogados quanto à
convicção de serem capazes de concluir um estudo quando o iniciam. As respostas estão
mostradas na Figura 21. O fato interessante verificado na resposta à pergunta de número seis
foi que a grande maioria (90%) respondeu que acreditava ser capaz de chegar ao final de um
estudo mesmo quando ingressaram no CEMLM (FIG. 21A). Isso leva a crer que a vontade de
cada aluno está focada nos estudos e que, mesmo sem se dar conta da dificuldade real do
aprendizado de música, os estudantes possuíam uma auto-estima muito boa, o que de fato se
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verifica pela resposta dada à questão três (FIG. 18) e à cinco (FIG. 20). “Para alguns, o palco é
um lugar ameaçador e apavorante, e estar lá gera emoções, pensamentos e comportamentos
muito desconfortáveis. Sustenta-se que a ansiedade de performance geralmente começa nas
fases iniciais do desenvolvimento musical” (ROCHA; NETO; GATTAZ, 2011, p. 218). Essa
ansiedade da exposição não necessariamente precisa ser em um palco com público, mas em
uma situação onde o aluno é avaliado numa banca, por exemplo ou simplesmente na avaliação
mensal durante o curso. O fato dos estudantes terem permanecido com índice elevado quanto à
convicção de poderem concluir o estudo após um semestre letivo é positivo, no sentido que o
contato com o aprendizado sistemático não os dissuadiu da sua capacidade de executar os
exercícios (FIG. 21B e 21C).
O grau de convicção, porém, quanto à possibilidade de terminar os estudos caiu um
pouco, quando se considera que 30% dos estudantes do grupo GP6 demonstraram um grau de
convicção pouco menor que o máximo, atribuindo à questão um valor 4 (FIG. 21B). No todo,
a convicção deste grupo caiu de forma mais acentuada que a do grupo controle, no qual 12%
atribuíram o valor 4 a esta questão após um semestre letivo (FIG. 21C). Somados os níveis 4 e
5, estes indicam 90% e 88% de convicção quanto à capacidade de terminar o estudo no que se
refere aos grupos GP6 e controle, respectivamente (FIG. 21B e C). Estes são valores muito
próximos. A queda na convicção pode ser decorrente de que após um semestre os estudantes
perceberam o grau de esforço e dedicação necessário ao aprendizado da música e da guitarra
como instrumento.
A pergunta número sete diz respeito ao processo avaliativo e sua interferência nos
estudos. Ser avaliado pode ser algo complicado para alguns estudantes: “alguns autores
apontam que o medo do insucesso frequentemente torna-se uma fonte de distração, o que, por
sua vez, leva a uma pior performance, reforçando ainda mais a associação entre performance e
ansiedade” (ROCHA; NETO; GATTAZ, 2011, p. 218). Os resultados desta questão são
mostrados na Figura 22.
O fato de ser avaliado já é uma pressão, o aluno precisa estudar, decorar
movimentos e saber ritmos, formas e estar conectado em sua apresentação avaliativa. Os
estudantes do grupo GP6 podem ter sentido maior pressão em relação ao processo avaliativo,
uma vez que após a intervenção com as aulas e o programa, 60% responderam 1 e 2, atribuindo
menor importância à interferência da avaliação sobre os estudos (FIG. 22B).
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Figura 22 – Grau de interferência do processo avaliativo sobre os estudos como
atribuído pelos estudantes de música.

Fonte: resultados do autor. A, aplicação do questionário aos ingressantes do nível inicial; B, Grupo GP6 após um
semestre letivo; C, Grupo controle após um semestre letivo. A escala de 1 a 5 apresenta a concordância dos
estudantes em relação à interferência do processo avaliativo nos estudos, do grau menor ao maior, com 1
representando a resposta não e 5 representando sim.

No início, os ingressantes responderam em sua maioria (82%) que pensar em ser
avaliado não interfere em seus estudos, ou que a interferência é pouca, respondendo 1 e 2 à
questão sete (FIG. 22A). No grupo controle, a porcentagem dos que responderam 1 e 2 foi de
76%, denotando uma queda em relação aos ingressantes, que ainda assim, foi menor do que o
verificado no grupo GP6 (FIG. 22C). É possível que a pressão do método de estudo com Guitar
Pro 6 tenha levado os estudantes a um grau maior de compreensão acerca da dificuldade dos
exercícios propostos ou do processo avaliativo. Entretanto, para o desempenho, essa
interferência não foi negativa, pois os estudantes do grupo GP6 correlacionaram os estudos com
a avaliação e se saíram melhor nesse processo (FIG. 14, 15 e 22B).
O êxito no aprendizado requer uma disciplina nos estudos diários, até se chegar a
um aumento da confiança no desempenho e à sensação de estar pronto e tranquilo para a
apresentação. O uso do Guitar Pro 6 influenciou positivamente o aprendizado dos estudantes,
mas seus efeitos foram mais modestos quanto à confiança de se sair bem durante estudos
estressantes (FIG. 23B). O grau de confiança durante estudos estressantes que os estudantes do
grupo controle declararam ter foi maior em relação aos ingressantes, pois dos primeiros, 88%
atribuíram respostas que se aproximaram de sim (valores 4 e 5) e entre os ingressantes 76%
haviam respondido afirmativamente (valores 4 e 5) à questão oito (FIG. 23A e C). O processo
de aprendizado com aulas regulares e suplementares influenciou positivamente a confiança dos
estudantes para estudos estressantes. Do grupo GP6, 70% responderam sim (5) ou próximo a
sim (4) à questão oito, denotando que neste grupo um número maior de indivíduos passou a se
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preocupar com seus próprios resultados diante de estudos mais complexos (FIG. 23B). É
possível que através do uso do programa Guitar Pro 6, os estudantes tenham verificado com
maior clareza a proposta dos exercícios e seu grau de dificuldade, gerando certo impacto de
ansiedade. Entretanto, o desempenho dos estudantes deste grupo mostrou que essa ansiedade
foi de alguma forma superada e traduzida em melhor desempenho (FIG. 14). Neste sentido, é
possível que o uso do programa tenha contribuído para gerar maior consciência da dificuldade
durante os estudos estressantes, sem, porém, prejudicar o rendimento.
Figura 23 – Grau de confiança relatado pelos estudantes de música em relação ao seu
desempenho em estudos estressantes.

Fonte: resultados do autor. A, aplicação do questionário aos ingressantes do nível inicial; B, Grupo GP6 após um
semestre letivo; C, Grupo controle após um semestre letivo. A escala de 1 a 5 apresenta a concordância dos
estudantes em relação à confiança de se sair bem durante estudos estressantes, do grau menor ao maior, com 1
representando a resposta não e 5 representando sim.

Existem dois fatores que influenciam nos estudos, o fato de memorizar e o fato
de aprender. A memória é desenvolvida de duas formas ao longo dos estudos, uma que faz uso
de um padrão associativo, em cadeia, no qual uma parte se relaciona e evoca a seguinte, e o uso
de esquemas de endereçamento, ou marcos que ativam determinado trecho da obra musical
independentemente dos demais (CHAFFIN et al., 2012). Quando se aprende uma nova obra
musical assume-se uma forma de associação em cadeia e cada passagem executada ativa o
seguimento que virá a seguir. Assim, o estudante faz e refaz várias vezes o mesmo trecho
ativando a memorização. Ao estudar trecho a trecho, alcança decorar a música toda. Este
processo, entretanto, traz suas dificuldades e o cansaço. Se, ao início, o estudante apresenta
consciência da dificuldade, a ansiedade gerada é maior, porém esta é vencida e controlada à
medida que os estudos progridem, se os resultados são bons.
A memória baseada na cadeia associativa apresenta um risco em relação ao
famoso “branco”. Neste método de memorização, quando surgem dificuldades sérias nos
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estudos ou erros na própria apresentação, “além do constrangimento de começar novamente, o
fato em si tende a gerar a angústia de pensar se a memória falhará no mesmo lugar na próxima
execução” (CHAFFIN et al., 2012, p. 225). Ou seja, numa memorização em que uma parte
depende da anterior, será preciso reiniciar a execução toda para lembrar a parte que foi
esquecida. A memória com conteúdo endereçável pode auxiliar a solucionar este problema,
ajudando o instrumentista a refazer a obra sem maiores complicações, essa memória
endereçável é como uma rede de segurança que permite uma recuperação em caso de falha. Na
memória endereçável, o músico utiliza marcos de referência em relação à estrutura da obra que
sinalizam determinados trechos. Marcos estruturantes, como harmonias, acordes, movimentos
das mãos, podem remeter a um trecho específico independentemente de outros. Neste caso,
quando ocorre falha na memória de uma parte da obra, a execução pode ser continuada,
“pulando” para o trecho seguinte, sem interromper a apresentação ou reiniciar desde a primeira
parte. Tais esquemas de memória, porém, exigem um treinamento maior, e são menos ricos em
termos de envolvimento emocional do que as cadeias associativas, gerando maior dificuldade,
exigindo maior grau de esforço.
O uso do programa Guitar Pro 6 pode envolver os dois tipos de memorização. Além
da memorização trecho a trecho, ocorre a memorização por endereçamento, quando se visualiza
uma transcrição em dois tipos de escrita musical (partitura e tablatura) ao mesmo tempo em que
se ouve a execução do programa, sendo criados marcos referenciais associados a um trecho
específico, como por exemplo a casa na qual a nota é executada, lembrada pelo número descrito
na tablatura e associada à altura do som executado. Nos estudos com e sem o programa Guitar
Pro 6 as associações em cadeia e o uso da memória de endereçamento são possíveis. Porém,
quando se utiliza o programa para o aprendizado de uma obra, o grau de dificuldade desta é
verificado de forma mais explícita, uma vez que a notação conjunta e a execução simultânea
dão clareza de compreensão do que deve ser executado. Este fato pode impactar a convicção de
conduzir bem os estudos estressantes, mas ao mesmo tempo, indica a necessidade de se criar
mecanismos que despertem a atenção, melhorando os resultados.
A nona questão, cujos resultados são apresentados na FIG. 24, refere à tensão
muscular experimentada antes ou durante os estudos e, por este motivo, está correlacionada não
apenas à ansiedade, mas também à postura. A princípio, 68% dos estudantes ingressantes
responderam não, ou próximo a não, quando perguntados se apresentavam essa tensão muscular
(FIG. 23A). Do grupo GP6, 80% responderam não ou próximo a não, após um semestre de
aulas e do grupo controle esse percentual chegou a 88% (FIG. 24B e C). Logo, houve um
aumento da tranquilidade nos estudos e provavelmente, do uso de uma postura correta, uma vez
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que essas instruções fazem parte do programa do curso. No início das atividades escolares são
abordadas as formas de estudar, no que se refere à postura, como posicionamento do
instrumento, dos braços, mãos, pernas e pés, bem como das costas, de modo a orientar
corretamente os estudos. A postura não pode ser menosprezada, pois “o sucesso na performance
musical requer um excepcional controle motor fino, além de um profundo conhecimento da
estrutura musical e da tradição da performance.” (ROCHA; NETO; GATTAZ, 2011, p. 218).
O uso de informática (computador e softwares) pode atuar negativamente para a adoção de uma
postura correta, como amplamente relatado em situações de trabalho e estudo. Nessa pesquisa,
porém, os resultados do grupo GP6 ficaram muito próximos aos do grupo controle na temática
da questão nove, evidenciando que não houve aumento elevado de ansiedade ou problemas
posturais causado pelo uso do programa Guitar Pro 6 (FIG. 24B e C).

Figura 24 – Relato dos estudantes de música quanto à tensão muscular experimentada
antes e durante os estudos.

Fonte: resultados do autor. A, aplicação do questionário aos ingressantes do nível inicial; B, Grupo GP6 após um
semestre letivo; C, Grupo controle após um semestre letivo. A escala de 1 a 5 apresenta a concordância dos
estudantes em relação à ocorrência de sensação de tensão muscular durante os estudos, do grau menor ao maior,
com 1 representando a resposta não e 5 representando sim.

“Alguns músicos costumam manter-se tensos a ponto de sentirem dor em seus
músculos, no ato interpretativo” (GAINZA, 1988, p. 33). As tensões musculares para o
guitarrista estão relacionadas, por exemplo, ao uso da correia muito baixa, fazendo com que o
pulso da mão esquerda fique tensionado levando, ao término de sua apresentação, ao
surgimento de dores e até câimbras. “A quantidade de força e o movimento ao tocar, somados
ao trabalho de coordenação e motricidade fina, resultam na técnica individual do instrumentista.”
(FRANK e MÜHLEN, 2007, p. 190). Assim, os erros de postura, além de limitar o
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desenvolvimento da técnica, geram problemas de saúde e precisam ser considerados no
contexto da educação musical.
Nos estudos de guitarra como em todos os instrumentos musicais é usual o
estudante utilizar a memória de procedimento, que é a “capacidade de adquirir gradualmente
uma habilidade percepto-motora ou cognitiva através da exposição repetitiva a uma atividade
específica que segue regras constantes” (OLIVEIRA e BUENO, 1993, p.128). Assim, o
estudante faz seus exercícios repetidamente com uso de um aparelho medidor do tempo
chamado metrônomo, a fim de estudar um trecho ou um pedaço de solo (riff) iniciando com
andamento muito lento, por exemplo 60 batidas por minuto (bpm). O aluno normalmente
repetirá o estudo dezenas de vezes ou por horas, devendo aumentar em 10% o bpm a cada dez
minutos de estudo, por exemplo, de forma a atingir progressivamente a velocidade necessária.
Desse processo de repetição resulta que é necessário manter uma postura correta, tanto para
proteger as articulações, quanto para aperfeiçoar a técnica. Entretanto, o processo pode ser
exaustivo e maçante, de forma que recursos para manter a concentração, facilitar a leitura e
acelerar os resultados são benéficos para o aprendizado e bem-estar do estudante de música.
Lüders e Gonçalves relatam que os músicos são profissionais de grande risco de adoecimento
ocupacional e, embora alguns avanços tenham sido alcançados, a saúde do músico ainda está
longe do patamar ideal (LÜDERS; GONÇALVES, 2013). Por este motivo, é importante pensar
no processo de aprendizado também quanto à ansiedade que é gerada durante os estudos de
música. Quaisquer contribuições para reduzir a ansiedade do estudante são importantes.

5.2.1 Mensuração da expectativa do grupo controle quanto ao método de estudo utilizado:
tablatura e partitura.

Até esse ponto os dois grupos responderam as mesmas questões por se tratar de
questões referentes à comparação entre os grupos. Entretanto, as perguntas de 10 a 14 foram
conduzidas a fim de investigar o grau de satisfação ou de ansiedade em relação ao método de
uso combinado de partitura e tablatura, no caso de cada grupo especificamente, pela visão dos
próprios estudantes. As respostas às questões 10 a 14 pelo grupo controle são mostradas na
Figura 25.
A questão 10 para o grupo controle fez menção ao auxílio fornecido pela tablatura
durante o aprendizado de guitarra. Conforme os resultados mostrados na Figura 25A, os
estudantes responderam sim em sua maioria (75%) e 25% apontaram respostas próximas ao
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sim. Neste sentido, entre o grupo controle, o uso da partitura foi unanimemente apontado como
um recurso de auxílio para o aprendizado de guitarra.
Figura 25 – Análise do grupo controle quanto ao método de aprendizado utilizado

Fonte: resultados do autor. A escala de 1 a 5 indica, do grau menor ao maior, a concordância dos estudantes do
grupo controle em relação às questões apresentadas, com 1 representando a resposta não e 5 representando sim.
O questionário foi aplicado após um semestre letivo no CEMLM, composto de 24 aulas regulares e 10 aulas
suplementares, com utilização conjunta da partitura e tablatura nos exercícios de execução.

A tablatura é um facilitador para os instrumentos de corda, em especial a guitarra,
pelo qual a visualização das notas na escala aumenta a velocidade da execução, permite a leitura
direta do registro e induz o alcance de resultados mais rápidos. De acordo com os resultados
mostrados na Figura 25A, essa não é a visão apenas de quem ensina, mas os próprios estudantes
foram favoráveis ao uso deste recurso de notação.
Quanto à possibilidade de, além de ouvir os exercícios durante os estudos,
visualizar sua execução, apresentada na questão 11 ao grupo controle, os estudantes se
dividiram em relação à resposta (FIG. 25B). As respostas se concentraram nos extremos da
escala, com 37,5% respondendo nos níveis 1 e 2 (não e próximo a não) e 37,5% respondendo
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que sim ou próximo a sim (níveis 4 e 5 de intensidade). O nível intermediário de necessidade
quanto à visualização da execução dos exercícios foi apontado por 25% dos estudantes.
A questão 12 remete à questão 10. Entretanto, a questão 12 foi mais específica ao
enfocar o uso conjunto da tablatura com a partitura e não de forma isolada desta última. Ao
serem perguntados se o uso conjunto destas notações resultou em estímulo para os estudos,
apenas 12,5% respondeu com o nível 2 de intensidade (próximo a não), como mostrado na
Figura 25C. É notório que estudantes que utilizam a tablatura e a partitura juntos, desenvolvem
a atividade musical mais rapidamente do que aqueles que utilizam apenas da partitura, pois essa
faz com que o estudante, a princípio, demore mais para encontrar as notas. Parisi afirma: “A
tablatura é a grafia que dá a posição exata das notas nos instrumentos de cordas com trastes”
(PARISI, 1996). Esse fato se refletiu na resposta do grupo, do qual 87,5% responderam que sim
ou próximo a sim (FIG. 25C). Alguns estudantes sentem a dificuldade em fazer a leitura de um
estudo em dois tipos de escrita. Dentre os iniciantes é normal haver uma certa dificuldade em
utilizar os dois sistemas e espera-se que, com o tempo de estudo, estas dificuldades sejam
superadas. Na pesquisa aqui apresentada, a porcentagem de estudantes do grupo controle que
relatou não haver estímulo pelo uso conjunto da partitura e tablatura foi baixa, mostrando a
eficácia de se adotar esse recurso na prática educacional para guitarristas.
A questão 13 se dirigiu às complicações causadas pelo uso conjunto destes dois
recursos de notação durante os estudos: tablatura e partitura. Conforme verifica-se na Figura
24D, 75% dos participantes indicaram não ter tido complicações pelo uso conjunto (respostas
1 e 2) enquanto 12,5% responderam que sim. As respostas às questões 10, 12 e 13 permitem
compreender que existe uma ampla aceitação entre os estudantes de guitarra com relação ao
uso da tablatura, mas que para o uso conjunto com a partitura a aceitação é menor (FIG. 25A,
C e D). Enquanto 100% é favorável ao uso da tablatura (FIG. 25A) o uso conjunto como fator
de estímulo não é uma unanimidade (FIG. 25C) com 12,5% tendo apontado complicações
decorrentes da junção das duas notações (FIG. 25D). Assim, é possível verificar que uma parte
dos estudantes é resistente ao uso da partitura, preferindo a tablatura, um receio amplamente
discutido entre os professores que advogam o uso exclusivo da primeira. Porém, no caso dos
estudantes de guitarra entrevistados neste estudo, esse temor não pode ser justificado, mesmo
que não haja intervenção com uso de programa de tecnologia da informação, uma vez que a
grande maioria não viu problemas decorrentes do uso conjunto das duas formas de registro.
Quanto à evolução da execução musical, tratada na questão 14, os estudantes do
grupo controle responderam favoravelmente, sendo que 75% indicaram os graus máximos de
intensidade para sim (4 e 5) e 25% respondeu apontando o grau intermediário (3). Os resultados
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estão mostrados na Figura 25E. Esse é um reconhecimento importante, pois a sensação de não
conseguir executar ou não perceber melhoras no seu próprio progresso é um dos fatores
desmotivadores e complicadores do aprendizado. Existem casos em que os estudantes não
percebem melhoras, o que pode estar relacionado ao método de estudo ou ao desinteresse por
um instrumento em particular. Nestes casos é importante que o estudante seja acompanhado
para identificar o mais precocemente possível sua aptidão, além da flexibilidade por parte dos
estabelecimentos de ensino quanto à possibilidade de mudança de instrumento. Desta forma, o
acompanhamento no qual os estudantes fazem sua auto-avaliação e verificam seu progresso é
importante para sua satisfação pessoal e estímulo diante dos estudos em música, tão necessários
aos que se propõem a alcançar formação de qualidade. Neste sentido, o método agregador da
tablatura e da partitura foi eficiente na visão dos próprios estudantes quanto ao seu desempenho,
ainda que não tenham utilizado como recurso um programa de informática.

5.2.2 Mensuração da expectativa do grupo GP6 quanto ao método de estudo utilizando
recurso de tecnologia da informação

O auxílio do programa Guitar Pro 6 para a leitura durante os estudos foi abordado
na questão 10 especificamente construída para o grupo GP6, cujas aulas ocorreram com auxílio
deste programa. Segundo os resultados verificados na Figura 26A, 80% dos entrevistados
responderam que sim e 20% responderam com o grau 4 de intensidade, ou seja próximo a sim.
Desta forma, o uso deste software foi unanimemente apontado como um fator positivo para o
aprendizado da leitura, da mesma forma que o rendimento do grupo GP6 foi superior ao do
grupo controle (FIG. 14).
As questões 11 e 12 específicas para o grupo GP6 devem ser analisadas em conjunto.
A resposta à questão 11 do grupo GP6 (FIG. 26B) indicou claramente que os estudos se
tornaram mais prazerosos com auxílio do programa Guitar Pro 6, na visão dos próprios
estudantes.
Existe correlação entre a satisfação de estudar e o desempenho alcançado por um
músico. Assim, tornar o estudo mais agradável aos próprios estudantes, através da utilização de
recursos mais próximos à sua linguagem, mais atraentes e facilitadores deve ser levado em
consideração na elaboração de uma proposta pedagógica para estudantes de música.
A satisfação com os estudos apontadas pelo grupo GP6 pode ter correlação com a
facilitação que os mesmos apontaram como decorrência do uso do programa, tendo tido impacto
positivo também no desempenho deste grupo durante a leitura e execução.
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Figura 26 - Análise do grupo GP6 quanto ao método de aprendizado utilizado

Fonte: resultados do autor. A escala de 1 a 5 indica, do grau menor ao maior, a concordância dos estudantes do
grupo GP6 em relação às questões apresentadas, com 1 representando a resposta não e 5 representando sim. O
questionário foi aplicado após um semestre letivo no CEMLM, composto de 24 aulas regulares e 10 aulas
suplementares, com utilização conjunta da partitura e tablatura e do programa Guitar Pro 6.

Na questão 12, foi indagado se o uso do programa Guitar Pro 6 estimulou os estudos.
A porcentagem dos estudantes do grupo GP6 que responderam sim a esta questão (60%) (FIG.
26C) foi pouco menor do que aquela dos que responderam sim à questão 11 (70%) (FIG. 26B).
Para a questão 12, uma grande proporção dos entrevistados respondeu de forma intermediária
à questão, indicando que, apesar dos estudos se tornarem mais prazerosos pelo uso do programa
Guitar Pro 6, o estímulo para estudar foi menos impactado. Estas respostas precisam ser
contextualizadas, uma vez que o tempo de dedicação ao estudo musical, por si só, apresenta
como concorrência outras atividades que atraem os jovens: a televisão, sair com os amigos,
utilizar as redes sociais. Assim, quando 60% afirmam encontrar aumento do estímulo para os
estudos e 70% afirmam que este se tornou mais prazeroso, estes dois fatos são significativos e
interligados para uma educação musical efetiva.
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O programa Guitar Pro 6 é um dos recursos destinados à leitura e execução musical,
que se comparado a outros que possuem o mesmo fim, é de uso mais fácil, sendo de uso comum
entre os guitarristas. A facilidade de uso foi verificada inclusive por estudantes do curso inicial
do CEMLM, quando 70% dos estudantes no grupo GP6 responderam à questão 13 que não
encontraram complicações ao utilizar esse programa (FIG. 26D). Apenas 30% relataram ter se
deparado com uma complicação intermediária. Assim, os estudos comprovaram que a
utilização do programa é um facilitador nos estudos de guitarra, inclusive na visão dos próprios
estudantes.
Em relação à visão dos estudantes do grupo GP6 acerca do progresso de seu
aprendizado quanto à execução, ao andamento e articulação, abordada na questão 14 (FIG. 26E)
os resultados mostram que 90% destes responderam favoravelmente e 10% responderam de
forma intermediária. No grupo controle, esta mesma questão (FIG. 25E) indicou menor
proporção de estudantes com convicção de sua evolução (75%) e 25% de resposta em grau
intermediário. Estes dados mostram que os estudantes que participaram dos dois métodos de
estudo, ambos aliando leitura e execução por partitura e tablatura, possuíam uma consciência
positiva do seu aprendizado. Porém, na própria visão dos estudantes, o grupo controle tinha
consciência de apresentar maior progresso no aprendizado, o que de fato, se verificou na
avaliação (FIG. 14, 25E e 26E).

5.2.3 Alternativas de softwares: comparação de características e downloads

Diversos programas para a composição, registro ou aprendizado de música têm sido
desenvolvidos. Nesta pesquisa utilizamos o software Guitar Pro 12 , que combina o uso da
tablatura e da partitura como forma de notação e registro. Foram encontradas no mercado outras
alternativas de softwares disponíveis para aquisição comercial ou de uso gratuito.
A escolha pelo programa Guitar Pro 6 foi feita através do entendimento de que
muitos dos usuários de guitarra o utilizam, disponibilizando em sua interface todos os sinais
musicais, bem como as técnicas de guitarra. Existem na internet músicas disponíveis escritas
com esse programa, além de sítios de música que também o utilizam como meio de registro.
Apesar de pago, o custo desse software fornece ao usuário a melhora em seus estudos. Sob o

12

Guitar Pro é um programa de software protegido por os termos do Francês "Code de la Propriété Intellectuelle"
e Lei de Direitos Autorais dos EUA. código e direitos autorais. Versão 6.1.0 r10558 (10/03/2011) © 1997-2011
Arobas Music – All rights reserved.
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ponto de vista técnico, o Guitar Pro 6 destaca-se pela facilidade que apresenta: possui
separadamente as figuras musicais, as técnicas de guitarra, os acordes, a palhetada, a
possibilidade de colocar a numeração dos dedos da mão esquerda, além dos efeitos para guitarra,
como pedais que emulam drives, delays, chorus, phaser, entre tantos, além de emular
amplificadores dos mais variados, possuir afinador, wah-wah, importar sons em MIDI, exportar
para PDF e um sistema de gravação que pode ser plug-in13 ou plug-out14. Essas características
fizeram do Guitar-Pro uma linguagem comum entre os guitarristas em geral.
A versão 6 do software Guitar Pro foi utilizada neste estudo, com extensão de
gravação GPX atualizada em relação às anteriores (3, 4, 5, 5.1) mas capaz de executa-las
também. Na inferface do programa, é fácil a visualização das abas de escrita, dos símbolos da
partitura e dos símbolos da tablatura. As funções são bem visíveis e de fácil uso. O Guitar Pro
6, mas não as versões anteriores, pode ser utilizado em plataformas Linux e Mac OS X. O
programa possui uma versão teste para uso gratuito por 30 dias, que executa quase todas as
funções da versão 6. A versão gratuita não grava, imprime, exporta ou importa.
Diversos outros programas foram feitos com base no software Guitar Pro, por
exemplo, o TuxGuitar que é um programa gratuito e que possui formatos para as versões do
Guitar Pro GP3, GP4 e GP5. O programa TuxGuitar15 é livre e está na versão 1.3.2. Permite a
escrita em tablatura e partitura, possuindo em sua interface o mesmo design dos programas
anteriores ao Guitar Pro 6. O TuxGuitar é fácil de usar, sendo disponível para as plataformas
Windows (X-86), Mac OS X (versão 32 e 64 bits), Linux (X-86, X86_64 e X86 GCJ) e Linux
(Ubuntu-X86 e X86_64). Na interface são visualizados o braço do instrumento, partituras,
possibilidade de adição de letras, dicionário de acordes e escalas e várias outras funções. O
Guitar Pro 6 é mais completo e possui drivers para a obtenção de sons otimizados para gravação,
caso o usuário possua uma placa de som com esta função.
Existem alguns outros softwares que são facilmente encontrados na internet e são
fáceis de instalar, incluem em sua interface a apresentação do braço da guitarra. Outros, como
o Guitar Pro 6, apresentam em destaque a tablatura e a partitura e outros ainda apresentam
apenas a tablatura.

Plug-in – quando utiliza a guitarra conectada ao computador para fazer uma gravação, por exemplo.
Plug-out – quando não se conecta a guitarra ao computador, utilizando microfones externos para a captação do
som.
15
Copyright ( C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Street , Suite 330, Boston , MA 021111307 EUA todos é permitido copiar e distribuir cópias deste documento de licença , mas mudá-lo não é
permitido.
13
14
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O software MIDI TAB Player é um programa de arquivos MIDI, que utiliza o
sistema operacional do Windows. É de uso gratuito, bem simples, mostra o braço de uma
guitarra, os desenhos de acordes que devem ser executados, bem como os dedos e as notas.
Ocupa um espaço em disco de 1.1 MB e está disponível em inglês.
O NOTION 3 demo é a versão grátis de um programa na qual nem todos os
elementos estão disponíveis. A versão demonstração grátis do software permite a escrita em
tablatura e partitura, com idioma em inglês. Este software pode ser utilizado em Windows Vista,
XP, Windows 7 e 8, requerendo 430 MB de memória e é licenciado pela empresa Notion Music.
Outro software disponível para dowload, o Power TAB Editor V 1.7 (Build 80), é
um editor de fácil de utilização, possui entre seus componentes a escrita das técnicas de guitarra,
bem como suas nomenclaturas. Seu formato é de extensão PTB, diferente do Guitar Pro 6 que
utiliza a extensão GPX. Este software utiliza sistema operacional Windows, mas pode ser
encontrado também nas versões OSX e Linux (http://www.powertabs.net/), necessita de 5,68
MB de memória. Está disponível em inglês. Sua aparência (lay out) é muito próxima à do Guitar
Pro 4 e 5. A diferença deste editor para o Guitar Pro 6 é a localização dos comandos que se
encontram na parte de cima (Power TAB) enquanto no Guitar Pro 6 se encontra na lateral.
Outros ainda integram a gama de softwares para o aprendizado de guitarra, mas
menos utilizados. O Sweet Guitar 1.05, que não é totalmente gratuito, possui uma versão para
teste como o Guitar Pro 6 e sua interface é simples. Porém, a utilização do idioma francês gera
uma dificuldade a mais para os usuários que têm pouca familiaridade com símbolos musicais.
O software Sweet Guitar trabalha apenas com tablatura e coloca os elementos da partitura
dentro da tablatura. A mistura das duas notações pode ser um fator de comprometimento para
o aprendizado. Sua versão é somente para Windows, não possuindo versões para outras
plataformas. São necessários 28,30 MB de memória para sua instalação.
TABSTER 1.5.1 é um software gratuito que utiliza apenas o sistema operacional
Windows. É um programa pequeno com 732 KB, mas no sítio onde é disponibilizado
(https://tabster.org/) consta que é preciso ter um espaço no disco rígido de 15 MB para seu
funcionamento, um processador de no mínimo 800Mhz, 512 MB de RAM. Seu idioma é inglês.
Com este programa é possível utilizar o sistema de “abas” como o Guitar Pro 6 introduzindo
instrumentos como baixo, teclado e bateria em suas músicas ou estudos. Sua aparência sugere
traços, pontos e números, com aparência de tablatura escrita no editor de textos da Microsoft
(Word).
O Lute Tablature Transcriber v.2,6 é gratuito e utiliza apenas a tablatura como meio
de escrita. É um programa desenvolvido para alaúde, que serve também para a guitarra. Utiliza
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formas e cadências em seu lay out, ajudando a identificar os tempos e a cadência para um
improviso. Foi desenvolvido para a plataforma Linux, mas pode ser utilizado em Windows,
Unix, e Mac OSX. Distribuído gratuitamente pela DARMS (Digital Alternative Representation
of Musical Scores), seu tamanho é de 1.35 MB e utiliza o inglês como idioma.
Para avaliar a relação de uso entre os softwares relacionados, foram pesquisados os
índices de aceitação pelos usuários segundo dados disponibilizados através da internet no sítio
de downloads baixaki.com.br. A Figura 27 mostra a quantidade de downloads efetuados por
usuários destes softwares. Apesar da versão do Guitar Pro 6 demo não executar todas as funções
da versão comercial, os usuários a utilizam com maior frequência do que os demais programas.
É notório que o Guitar Pro 6 foi o software com maior número de downloads, 1.520.677,
aproximadamente três vezes mais que o TuxGuitar, segundo colocado com 489.014 downloads.

Figura 27– Quantidade de downloads por software

Dados disponíveis no site www.baixaki.com.br – acesso em 08/07/2016

O Quadro 1 mostra os dados comparativos dos softwares supracitados. Entre 109
participantes que responderam à pesquisa de opinião do sítio Baixaki, 74% classificaram o
programa Guitar Pro 6 demo como excelente. A classificação excelente foi atribuída também
ao TuxGuitar por 74% dos usuários, dentre 50 votantes. É importante salientar que o TuxGuitar
é uma opção para a aquisição gratuita de software.
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Quadro 1 – Comparação de alguns softwares disponíveis na internet
Softwares

Data de
Número de
disponibilização do
Downloads
software no sítio

Pesquisa de aceite pelos
usuários

Participantes
da pesquisa

Versão e
Aquisição

Guitar Pro

1.520.677

07/10/2015

109

Gratuito para
versão teste.

TuxGuitar

489.014

01/01/2016

50

Gratuito

Midi Tab
Player

18.081

09/04/2008

4

Gratuito

Notion 3
Demo

15.273

25/01/2010

5

Gratuito

Power Tab
Editor

91.462

04/03/2008

3

Gratuito

Sweet
Guitar

2.694

15/07/2009

Sem dados para exibir o gráfico

0

Tabster
2.026
29/03/2012
Sem dados para exibir o gráfico
0
Lute
Sem
Sem
Sem informações
Sem informações
Tablature informações
informações
Dados disponíveis no site www.baixaki.com.br – acesso em 08/07/2016

Versão
gratuita para
teste.
Gratuito
Sem
informações.

Em relação aos outros softwares, os valores de downloads expressaram uma
quantidade de usuários bastante inferior à do Guitar pro 6 (QUADRO 1). O software Lute
Tablature não foi encontrado para download, nem no sítio The Lute Society (Sociedade do
Alaúde) onde são veiculadas suas informações. Os softwares Tabster e Sweet Guitar não foram
avaliados pelos usuários do sítio Baixaki.
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6 CONCLUSÕES
A utilização de um software como um facilitador para o aprendizado de guitarra
e outros instrumentos musicais, resultou na melhora no ensino, assim como o uso da tablatura
juntamente com a partitura. A aplicação da tecnologia da informação no ensino de guitarra
elétrica obteve o impacto desejado, ou seja, com o programa, os alunos relataram melhora na
sua visão geral sobre seus estudos em música e no estímulo para estudar. A partir dos resultados
da presente pesquisa é possível concluir que o uso do software Guitar Pro 6 durante o curso de
guitarra para alunos iniciantes influenciou positivamente o aprendizado, como era objetivo
geral do trabalho verificar. O uso do programa Guitar Pro 6 proporcionou aos estudantes de
guitarra melhora quanto às habilidades de leitura e execução a partir do registro em pauta e da
leitura conjunta pauta/tablatura. O programa foi visto pelos estudantes como um facilitador dos
estudos, não gerando complicações para o aprendizado, além de ter sido considerado um fator
de estímulo pela maioria. A utilização da tablatura foi vista pelos estudantes de guitarra como
um fator de auxílio aos estudos e seu uso não prejudicou o aprendizado da leitura da pauta e
execução musical através desta notação.
De acordo com a análise das respostas às perguntas inspiradas na tabela K-MPAI
foi possível mensurar a ansiedade dos estudantes de guitarra durante seu aprendizado, que era
um dos objetivos propostos. Com base nessa análise, foi possível concluir que o uso do
programa Guitar Pro 6 não foi prejudicial para a autoestima dos estudantes, tanto do grupo GP6
quanto do grupo controle. Ainda segundo os dados dessa análise, durante o aprendizado de
guitarra, o uso do programa Guitar Pro 6 contribuiu para o aumento da autonomia dos
estudantes, uma vez que esses se posicionaram, em número mais elevado, contra uma relação
de dependência. O uso do programa Guitar Pro 6 não aumentou a tensão muscular dos
estudantes que o utilizaram durante as aulas e estudos, diminuindo sua ansiedade.
Diante dos resultados analisados foi possível concluir que para os estudantes de
guitarra a utilização do registro musical em tablatura durante as aulas, juntamente com a
partitura, permitiu melhoras em seu desempenho e redução da ansiedade, e que o uso de um
programa de tecnologia da informação, Guitar Pro 6, que alia os dois recursos de registro à da
transcrição e execução entre as duas formas, é benéfico para o aprendizado da leitura e da
execução, não constituindo um empecilho para o êxito dos estudantes.
Da análise dos dados, se conclui que a aplicação do programa Guitar Pro 6 também
elevou a expectativa de resultados positivos nos estudos de música e diminuiu de forma mais
acentuada o desconforto e a sensação de boca seca. Segundo os objetivos propostos, é possível
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concluir que a aplicação de tecnologia da informação através do programa Guitar Pro 6 e o uso
combinado de leitura de partitura e tablatura é benéfico para o aprendizado de guitarra elétrica,
para o aumente do grau de confiança dos estudantes em seu desempenho, para uma postura
mais autônoma e para a redução da ansiedade.
Compreendemos que o uso do Guitar Pro 6 poderia contribuir para o tratamento de
indivíduos por psicopedagogos, desde que estes possuam habilidades musicais que possibilitem
tal atuação.
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ANEXOS
ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa
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APÊNDICES
APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
Comitê de Ética em Pesquisa

TCLE para os estudantes do Conservatório Estadual de Música "Lobo de Mesquita"
Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa intitulada: “APLICAÇÃO DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO ENSINO DE GUITARRA ELÉTRICA E SEU IMPACTO NO
APRENDIZADO: uma proposta de aproximação entre a prática educacional contemporânea e a
visão clássica”, em virtude da necessidade de melhorar a leitura e consequentemente a prática em
guitarra dos alunos do CEMLM de Diamantina, MG. Esta pesquisa é coordenadoProf. Dr. Marivaldo
Aparecido de Carvalho e Co-ordenada pela Professora Leida Calegário de Oliveira e contará ainda
com o pesquisador Alexsander Vanzela.

A sua participação não é obrigatória sendo que, a qualquer momento da pesquisa, você poderá
desistir e retirar seu consentimento. O fato de você não querer participar não trará nenhum prejuízo
para sua relação com o pesquisador, com a UFVJM ou com o CEMLM em Diamantina, MG.

O objetivo desta pesquisa é avaliar a leitura musical em Partitura, apresentar-lhe a leitura em
Partitura e Tablatura, avaliando se a utilização de um software denominado Guitar Pró 6 pode melhorar
o seu desempenho musical.

Caso decida aceitar o convite, você participará de um curso de 22 horas/aula, sendo 17
horas/aula frente ao professor e 05 horas/aula de estudos individuais em técnicas de guitarra elétrica.
Os estudantes do nível inicial de guitarra elétrica serão divididos em grupo controle e grupo
experimental. O grupo experimental utilizará em seu curso do software Guitar Pró 6, enquanto que o
grupo controle terá aulas sem esse recurso. Caso aceite participar do trabalho, você não terá escolha
sobre qual grupo participar. Isso será definido pelo pesquisador, buscando uma maior proximidade
entre os dois grupos. Antes e após a realização do curso, você terá que executar um trecho de uma
peça musical ou um exercício escrito em Partitura. Logo após você executará novamente um trecho de
uma peça musical ou um exercício apenas utilizando a Tablatura. Por fim, você executará novamente
um trecho de uma peça musical ou um exercício utilizando a Partitura e a Tablatura. Estes testes serão
gravados e filmados para uma avaliação do seu desempenho por três guitarristas, garantindo-se que
não será filmado o seu rosto. Serão medidos os acertos e erros. As datas para participação das aulas,
estudos individualizados e gravação/filmagem dos testes serão combinadas antecipadamente entre
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você e o pesquisador. Você tem garantido o direito de não participar de qualquer atividade proposta,
bem como de questionar qualquer uma delas. O pesquisador estará à sua disposição para esclarecêlas e, caso você prefira, não precisará participar das atividades, podendo desistir de participar em
qualquer momento. O tempo total previsto para sua participação no projeto é de 24 horas/aula divididas
em seis execuções musicais (100 minutos), 02 horas/aulas de conceitos elementares (100 minutos),
15 horas aulas adicionais (750 minutos) e mais 05 horas/aulas para estudos individuais (250 minutos).

Caso aceite participar, você corre o risco de sentir algum constrangimento, uma vez que será
levantado o seu nível de conhecimento, as suas deficiências e necessidades, sendo gravados e
filmados os seus testes.

Esperamos que este projeto possa te trazer alguns benefícios, como aumentar a sua
capacidade para a leitura e execução de peças músicas em partitura e em tablatura, bem como
exercícios e afins, o que poderá contribuir para a sua atuação como músico, além de contribuir para
um melhor desempenho musical.

Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, congressos,
simpósios, entretanto, os dados/informações obtidas por meio da sua participação serão confidenciais
e sigilosos, não possibilitando sua identificação. Você poderá solicitar quaisquer esclarecimentos sobre
a pesquisa a qualquer momento de seu desenvolvimento. A sua participação no projeto será encerrada
a qualquer momento em que você demonstrar interesse de desligamento. Isso poderá ser feito através
de e mail enviado ao endereço eletrônico: leida@ufvjm.edu.br ou telefone listado abaixo. A desistência
de sua participação no projeto não trará nenhum prejuízo ou dano junto aos pesquisadores, junto à
Superintendência Regional de Ensino ou ao CEMLM. A sua participação, bem como a de todas as
partes envolvidas, será voluntária, não havendo nenhum tipo de remuneração. A participação de todos
será voluntária e os participantes não terão nenhum tipo de gasto ou custo.
Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço do pesquisador
principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação agora ou em qualquer
momento

____________________________________________
Coordenadora do Projeto: Leida Calegário de Oliveira
Endereço: Rua da Glória, 187, Centro - Diamantina, MG
Telefone: (38) 3532-6087

Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos e benefícios da mesma
e aceito o convite para participar desta pesquisa. Autorizo a publicação dos resultados da pesquisa, a
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qual garante o anonimato e o sigilo referente à minha participação. Tive oportunidade de fazer
perguntas e todas as minhas dúvidas foram respondidas a contento. Esse formulário está sendo
assinado voluntariamente por mim, indicando meu consentimento para participar desta pesquisa, até
que eu decida o contrário. Receberei uma cópia assinada desse consentimento.

Nome do sujeito da
pesquisa:_____________________________________________________________

Nome do pai ou responsável pelo sujeito da
pesquisa:__________________________________________

Assinatura do sujeito da pesquisa (maior de 18 anos) ou do Pai ou responsável (se menor de 18
anos):

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM
Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba –
Diamantina/MG CEP39100000
Tel.: (38)3532-1240 –
Coordenadora: Profª. Dr.ª Thais Peixoto Gaiad Machado
Secretaria: Dione Conceição de Paula
Email: cep.secretaria@ufvjm.edu.br e/ou cep@ufvjm.edu.br.
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APÊNDICE B – Termo para assinatura das instituições co-partícipes

TERMO DE INSTITUIÇÃO CO-PARTÍCIPE
Título da Pesquisa: APLICAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO ENSINO DE GUITARRA
ELÉTRICA E SEU IMPACTO NO APRENDIZADO: uma proposta de aproximação entre a prática
educacional contemporânea e a visão clássica.
Coordenador do Projeto: ______________________________________
Pesquisador: Alexsander Vanzela
O presente trabalho tem como objetivo verificar se o uso de programas de tecnologia
da informação para o desenvolvimento integrado de habilidades de escuta, notação e prática musical
em guitarra elétrica pode facilitar o aprendizado da percepção, leitura e execução precisa de peças
musicais neste instrumento. Os discentes do Conservatório Estadual de Música Lobo de Mesquita CEMLM que se dispuserem a participar do trabalho e forem autorizados por seus pais ou responsáveis
(no caso de menores de idade) serão submetidos a um ciclo de 24 horas/aula de guitarra elétrica, sendo
05 delas sem tutoria, com ou sem o suporte do programa de informática Guitar-Pró 6. Estes farão uma
auto-mensuração do seu nível de ansiedade em diversos momentos e serão avaliados em três etapas,
sendo que todas as avaliações serão gravadas e filmadas para correção posterior por três
guitarristascom qualificação para tal. Todas as atividades serão desenvolvidas nas dependências do
CEMLM, garantindo-se o direito ao sigilo e privacidade dos participantes.
Este termo autoriza os pesquisadores a desenvolver o projeto nas dependências do
Conservatório Estadual de Música Lobo de Mesquita em Diamantina, MG, com os estudantes do nível
inicial do curso de guitarra elétrica que espontaneamente desejarem e forem autorizados pelos
pais/responsáveis legais (no caso de menores de idade), nos termos acima citados, resguardando-se
para não haver prejuízos às atividades de trabalho/aula.
Serão tomadas todas as medidas visando resguardar a privacidade dos participantes e os
mesmos poderão desistir a qualquer momento da participação, sem nenhum prejuízo.
“Declaro ter lido e concordado com o parecer ético emitido pelo CEP da instituição proponente,
conhecer e cumprir as Resoluções Éticas Brasileiras, em especial a Resolução CNS 196/96. Esta
instituição está ciente de suas responsabilidades como instituição coparticipante do presente
projeto de pesquisa e de seu compromisso no resguardo da segurança e bem-estar dos sujeitos
de pesquisa nela recrutados, dispondo de infraestrutura necessária à garantia da segurança e
bem-estar.”

Diamantina, ____ de ________ de 201___.
___________________________________________________
Superintendência Regional de Ensino de Diamantina, MG
ou
Conservatório Estadual de Música Lobo de Mesquita
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APÊNDICE C – Tabela para mensuração da ansiedade do grupo GP6

TABELA PARA MENSURAÇÃO DA ANSIEDADE

QUESTIONÁRIO GP6
1. Confio facilmente em outras pessoas
2. Sinto dificuldades em depender de outras pessoas
3. Frequentemente sinto que não tenho tanto valor
enquanto indivíduo.
4. Nunca posso prever se meu estudo será um sucesso
5. Antes ou durante o estudo sinto minha boca e
garganta secarem
6. Durante um estudo penso se sou capaz de chegar ao
final deste
7. Pensar sobre como eu posso ser avaliado, interfere
em meus estudos.
8. Mesmo nos estudos mais estressantes, tenho
confiança que me sairei bem
9. Sinto aumento de tensão muscular antes ou durante
os estudos.
10. O programa Guitar Pro 6 (GP6) ajudou na leitura dos
estudos.
11. Com o programa Guitar Pro 6 ouvir e executar os
exercícios tornou o estudo mais prazeroso?
12. Houve aumento de estímulo ao utilizar nos estudos o
programa Guitar Pro 6?
13. Tive complicações em utilizar o Guitar Pro 6.
14. Houve melhora na execução, andamento e na
articulação?

1

Concordo
Plenamente

Discordo
Plenamente

Versão inspirada na tabela K-MPAI

2

3

4

5
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APÊNDICE D – Tabela para mensuração da ansiedade do grupo controle
TABELA PARA MENSURAÇÃO DA ANSIEDADE

QUESTIONÁRIO GRUPO CONTROLE
1. Confio facilmente em outras pessoas
2. Sinto dificuldades em depender de outras pessoas
3. Frequentemente sinto que não tenho tanto valor
enquanto indivíduo.
4. Nunca posso prever se meu estudo será um sucesso
5. Antes ou durante o estudo sinto minha boca e garganta
secarem
6. Durante um estudo penso se sou capaz de chegar ao
final deste
7. Pensar sobre como eu posso ser avaliado, interfere em
meus estudos.
8. Mesmo nos estudos mais estressantes, tenho confiança
que me sairei bem
9. Sinto aumento de tensão muscular antes ou durante os
estudos.
10. Usando a tablatura, ela lhe ajudou na leitura dos
estudos?
11. Se pudesse ouvir e ver executar os exercícios seriam
mais prazerosos?
12. Houve aumento de estímulo ao utilizar nos estudos a
tablatura e a partitura juntos?
13. Teve complicações em utilizar partitura e tablatura
juntos?
14. Houve melhora na execução, andamento e na
articulação?

1

Concordo
Plenamente

Discordo
Plenamente

Versão inspirada na tabela K-MPAI
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