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“E nossa história não estará pelo avesso 

Assim, sem final feliz. 

Teremos coisas bonitas pra contar. 

E até lá, vamos viver 

Temos muito ainda por fazer 

Não olhe pra trás 

Apenas começamos. 

O mundo começa agora 

Apenas começamos.” 

(Legião Urbana – Metal Contra as Nuvens) 



 
 

RESUMO 

 

O uso das tecnologias de informação e comunicação está cada vez mais presente em 

nossa vida diária. O computador e todas as outras tecnologias a ele atrelados vêm desenvolver 

atividades que antes não seriam possíveis ou não haveria condições de realizar. Através da 

revisão literária sobre as áreas da computação educacional, música e computação musical, 

serão demonstradas as possibilidades de utilização de ferramentas computacionais para o 

ensino de música, agora obrigatório no ensino regular no Brasil. O presente trabalho busca, 

ainda que de forma preliminar, demonstrar a possibilidade de utilização de software como 

ferramenta educacional para o desenvolvimento do aprendizado do estudante como também o 

desenvolvimento de atividades dinâmicas e inovadoras para o professor. 

 

Palavras-chave: Informática e educação, software de música, computação musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The use of information and communication technologies are increasingly present in 

our daily lives. The computer and other technologies all have pegged him develop activities 

that previously were not possible or would not be able to perform. Through literature review 

on the areas of educational computing, music and computer music will be demonstrated the 

possibilities of using computational tools for teaching music, now mandatory in regular 

education in Brazil. The present study attempts, albeit preliminary, demonstrate the possibility 

of using software as an educational tool for the development of student learning as well as the 

development of dynamic and innovative activities for the teacher. 

 

Keywords: Computers and education, music software, computer music. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

As tecnologias de informação e comunicação estão cada vez mais implantadas em 

nossa vida diária, desde o uso do celular até dispositivos mais complexos, como o caso de 

sistemas de gerenciamento bancário e exames médicos sofisticados, conforme afirma GOHN  

(2011): “A presença constante de sistemas digitalizados nas mais variadas áreas da vida 

humana é evidente para qualquer observador. Seja na medicina, no entretenimento, na 

educação ou em utensílios domésticos, (...)”. 

Detendo-nos na educação, vemos que as escolas estão passando por um processo de 

informatização gradual. Podemos dar como exemplo para isto o programa Nacional de 

Tecnologia Educacional (Proinfo) 1, que visa: “... promover o uso pedagógico da informática 

na rede pública de educação básica. O programa leva às escolas computadores, recursos 

digitais e conteúdos educacionais. (...)”. A proposta é de levar às escolas computadores, 

recursos digitais e conteúdos educacionais para que se faça uso destes recursos como 

ferramentas didáticas para o desenvolvimento das atividades de aula do professor e do aluno. 

(VALENTE et al., 1999), no diz que: “O computador pode ser também utilizado para 

enriquecer ambientes de aprendizagem e auxiliar o aprendiz no processo de construção do seu 

conhecimento.”.  

Segundo (KRÜGER, 2006) (ALMEIDA, 2003) temos a possibilidade de “usar 

tecnologia tanto na tentativa de simular a educação presencial com o uso de uma nova mídia 

como para criar novas possibilidades de aprendizagem por meio de exploração das 

características inerentes às tecnologias empregadas”, ou seja, poderemos fazer bom uso de 

recursos tecnológicos para que o ensino presencial torne-se, dentre outras características, um 

processo dinâmico e inovador para o estudante assim como afirma VALENTE (1993) quando 

diz que “A introdução do computador na educação tem provocado uma verdadeira revolução 

na nossa concepção de ensino aprendizagem.”. 

Além disso, a música também está sendo inserida na educação brasileira. A educação 

musical como componente curricular básico nas escolas brasileiras não é uma novidade, mas 

sim, uma reapresentação de um antigo projeto idealizado inicialmente pelo maestro Heitor 

                                                   
1
 http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=462&id=244&option=com_content&view=article acesso em 

9/11/12 
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Villa-Lobos que, a convite do então Secretário de Educação do Estado do Rio de Janeiro, 

Anísio Teixeira, foi responsável pela Superintendência de Educação Musical e Artística 

(SEMA)2. A partir deste ponto, o Brasil deu seu primeiro passo para aplicação da música e da 

educação musical nas escolas brasileiras. 

Atualmente a educação musical no Brasil é regida pela Lei Federal Nº 11.769, de 18 

de agosto de 2008 que altera a Lei Federal Nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação na qual é estabelecido que: 

“§ 6o  A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, 
do componente curricular de que trata o § 2o deste artigo” (BRASIL, 
2008).  

 

O presente trabalho consiste em propor a análise de aplicativos voltados à educação 

musical e avaliar as possibilidades do uso destes aplicativos para o auxílio do professor/aluno 

durante o processo de ensino-aprendizagem musical.  

 

1.1. PROBLEMA 

 

O uso de tecnologias de informação e comunicação em nosso cotidiano está cada vez 

mais evidenciado em nossas rotinas. O uso de dispositivos dos mais diversos como, por 

exemplo, celulares, tablets, notebooks, netbooks entre outros, está cada vez mais comum no 

nosso cotidiano. Segundo (CANO, 1998), “A informática pode nos ajudar a reduzir as tarefas 

rotineiras, a acessar a grandes volumes de informação, a aumentar a precisão de nossos 

trabalhos ou aumentar nosso tempo livre. A velocidade da luz parece ser a sua única 

limitação.”. Isto possivelmente foi determinante para esta inserção tão intensa da tecnologia 

em quase todas nossas atividades diárias direta ou indiretamente. 

O uso de software pode alcançar as mais diversas possibilidades, desde o 

entretenimento até auxilio a procedimentos médicos avançados. 

Para esta pesquisa focaremos na utilização de software educativo. (CANO, 1998) 

define software educativo como “um conjunto de recursos informáticos projetados com a 

intenção de serem usados em contextos de ensino e aprendizagem” 

                                                   
2
 Extraído da página http://www.memoriaviva.com.br/villalobos/ (03/05/12) 



13 
 

 Visto isso, também devemos levar em consideração a possibilidade do uso de 

softwares como ferramentas mediadoras da construção do conhecimento, ou seja, softwares 

educativos. 
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1.2. OBJETIVOS 

 

Para tal iniciativa, determinamos como Objetivo Geral:  

• Analisar a qualidade de aplicativos de educação musical disponíveis de forma gratuita 

e paga na internet, tendo como campo de busca o site de downloads BaixaKi. 

 e de uma maneira mais precisa, temos como Objetivos específicos:  

• Investigar maneiras de inserir recursos de tecnologias de informação e comunicação 

para auxiliar o ensino-aprendizagem. 

• Promover a difusão do uso da computação como ferramenta pedagógica tanto para o 

professor quanto para o aluno; 

• Analisar a efetividade da qualidade do software baseada em critérios de avaliação de 

softwares educacionais. 
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1.3. JUSTIFICATIVA 

 

As tecnologias na educação são uma realidade em nossa sociedade. O uso de software 

e dispositivos físicos está cada vez mais comum em nosso dia a dia. Para tanto, nesta pesquisa 

iremos focar a utilização de software no auxilio ao processo de ensino-aprendizagem. As 

possibilidades de utilização de software tanto educativos, que são aplicativos que possuem 

“como objetivo principal o de facilitar o processo de ensino-aprendizagem, fazendo com que 

o aluno construa determinado conhecimento relativo a um conteúdo didático.” (MORAIS, 

2003) quanto os softwares aplicativos que, “Embora não tenham sido desenvolvidos para uso 

educacional, permitem interessantes usos em diferentes ramos do conhecimento.” (VIEIRA, 

2000) são inúmeras e dentre essas possibilidades utilizaremos este recurso para a educação 

musical. Segundo (Pereira, 2005), “os conteúdos da educação musical necessitam de 

processos que sejam atualizados e que tornem o saber musical consoante com a 

contemporânea realidade tecnológica configurada pelo uso do computador e das crescentes 

inovações no campo da informática”. Além disto, na formação do cidadão é referendada 

atualmente pela LDB/96, MEC e PCN’s, tanto no aspecto dos conteúdos da linguagem 

musical quanto das integrações interdisciplinares. Esses documentos ratificam pesquisas que 

integram o ensino de música com a informática, fundamentados na interdisciplinaridade, 

contextualização, desenvolvimento de competências (PCN-Arte I, 1997, p. 51, 81; PCN-Arte 

Ensino Médio, 1998, p.6-8;) e na utilização didático-pedagógica do computador e de seus 

periféricos (PCN-Introdução, 1997, p. 146; PCN-Arte II, 1997, p. 80) 

O tema deste trabalho surge do meu interesse em aliar minha formação acadêmica, 

licenciatura em computação, com minha formação como músico instrumentista. Além disso, 

as discursões do Grupo de Pesquisa em Música, Tecnologia, Interatividade e Criatividade 

(MUSTIC) o qual faço parte, grupo este ligado a Universidade Federal Rural de Pernambuco 

(UFRPE) liderado pelos professores Giordano Ribeiro Eulálio Cabral e Geber Lisboa 

Ramalho. Pretendo com este trabalho abrir caminhos para que outros pesquisadores do curso 

de licenciatura em computação e de outros cursos que tenham interesse na área possam tomar 

como base para o desenvolvimento de outras atividades que estejam ligadas a computação 

musical. 
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1.4. ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Partindo dos objetivos anteriormente elencados, o presente trabalho está dividido em 3 

partes. Inicialmente iremos realizar o levantamento de literaturas e o embasamento teórico 

com relação ao uso de tecnologias na educação e suas possibilidades em sala de aula. No 

segundo capitulo iremos tratar sobre a música na educação brasileira, ressaltando alguns 

pontos como o uso de tecnologias para o ensino de música e, por ultimo, buscará abordar a 

importância da avaliação de softwares e também realizaremos a análise de um software de 

música que poderá ser utilizado como ferramenta pedagógica em sala de aula.  
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2.  TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO 

 

O uso das tecnologias de informação e comunicação está cada vez mais inserido no 

processo de ensino e aprendizagem, como afirma (VALENTE, 1993) quando fala que: “... o 

computador pode enriquecer ambientes de aprendizagem onde o aluno, interagindo com os 

objetos deste ambiente, tem chances de construir seu conhecimento”. As escolas estão cada 

vez mais informatizando seus ambientes, buscando uma maior interação de seus estudantes 

com essas novas ferramentas. (TENÓRIO, 2003) nos fala que “A literatura sobre 

computadores no ensino é muito mais rica em considerar o ensino com computadores do que 

ensino sobre computadores”. Muitas das escolas atualmente dispõem de dois tipos de 

utilização da informática na educação. O primeiro modelo é o ensino da informática em sala 

de aula, fazendo que o aluno seja “alfabetizado” para o uso da máquina e não para o 

desenvolvimento de conhecimento através da máquina como afirma (VALENTE, FREIRE, et 

al., 1999) quando nos fala que: 

“o atual currículo é incrementado com a disciplina "Introdução 
à Informática", cujo objetivo é ensinar computação. Certamente, isso 
permitirá ao aluno conhecer o computador. Porém, do ponto de vista 
educacional, não altera o modo como os conteúdos das outras 
disciplinas são ministrados” 

 

Além deste primeiro modelo de utilização do computador na educação, temos também 

o modelo em que o uso do computador ocorre, simplesmente, para que se possa dizer que a 

escola possui este recurso, porém, sem nenhuma atualização ou modificação no contexto 

educacional ou no desenvolvimento da construção do conhecimento do aluno. 

 

“Uma outra abordagem muito comum nas escolas, hoje, é a 
utilização do computador em atividades extra classe, com o intuito de 
ter a informática na escola porém, sem modificar o esquema 
tradicional de ensino. Certamente, essa abordagem não se encaixa no 
que entendemos como “informática na educação.” (VALENTE et al., 
1999). 

 

Partindo desta citação, podemos afirmar que, ainda se faz necessária a formação dos 

professores para que se possa entender efetivamente, como fazer bom uso do recurso 

tecnológico para o desenvolvimento do conhecimento do aluno e não apenas, para promover a 

utilização do recurso pelo aluno. 
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2.1. O COMPUTADOR COMO FERRAMENTA 

 

Concordamos com (VALENTE, 1993) em relação a utilização do computador como 

ferramenta educacional válida no ambiente escolar. O computador hoje assume um papel 

bastante diversificado no cotidiano, no lazer, no trabalho, na organização social, no 

desenvolvimento de outras tecnologias e também na educação. Hoje o uso do computador na 

educação é algo que vai além do limitado processo de instrumento que ensina ao usuário, mas 

agora o usuário busca a informação e com isso alcança um aprendizado que é construído 

através do esforço do próprio aluno.  

“...o computador não é mais um instrumento que ensina o 
aprendiz, mas a ferramenta com o qual o aluno desenvolve algo, e, 
portanto, o aprendizado ocorre pelo fato de estar executando uma 
tarefa por intermédio do computador.” (VALENTE, 1993) 

  

A partir desta afirmação podemos considerar que o uso da tecnologia é um importante 

passo rumo a um desenvolvimento da educação como um todo, pois, o aluno sente-se 

instigado a buscar cada vez mais informações através do recurso tecnológico e para o recurso 

tecnológico. A tecnologia inova, transforma e dá vida nova à educação e ao contexto 

educacional. 

“Observamos que as grandes repercussões da tecnologia 
trouxeram novos paradigmas científicos que, por sua vez, vão 
repercutir no modelo pedagógico, na noção de educação, na relação 
entre educador e educando, nos conteúdos e nas novas metodologias”. 
(GRINSPUN et al., 2002) 

 

2.2. SOFTWARE NA EDUCAÇÃO 

 

“O software é um organismo vivo que interage com sujeitos em interação” (SOUZA, 

2010). É o principal responsável pelo elo entre usuário e a máquina, funcionando como 

interface para que possamos fazer uso dos recursos tecnológicos disponíveis no equipamento. 

Levando ao pensamento mais técnico a respeito de software vemos que:  

“Muita gente associa o termo software aos programas de 
computador. Na verdade, essa é uma visão muito restritiva. Software 
não é apenas um programa, mas também toda a documentação 
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associada e os dados de configuração necessários para fazer com que 
esses programas operem corretamente” (SOMMERVILLE, RIBEIRO 
e HIRAMA, 2003), p.5. 

 

(VALENTE, 1993) nos fala que “A história do desenvolvimento de software 

educacional mostra que os primeiros programas nesta área são versões computadorizadas do 

que acontece em sala de aula.” Visto isso, podemos refletir que, o processo de construção do 

software não o tornava em nenhum momento inovador, pois não trazia novidades aos alunos, 

apenas reapresentava o cotidiano escolar só que através de uma interface computadorizada.  

“A quantidade de programas educacionais e as diferentes 
modalidades de uso do computador mostram que essa tecnologia pode 
ser bastante útil no processo de ensino-aprendizagem” (VALENTE, 
1993) 

 

A eficácia de um software deve ser medida a partir da sua funcionalidade e efetividade 

de uso pelo usuário 

 

2.2.1.  SOFTWARES EDUCACIONAIS 

 

Softwares educacionais são aplicativos criados sem um propósito exclusivamente 

educativo ou voltado à educação, mas, torna-se ferramenta auxiliadora também da construção 

do conhecimento. 

  

2.2.2.  SOFTWARES EDUCATIVOS 

 

Podemos definir softwares educativos como “um programa que visa atender 

necessidades e possui (ou deve possuir) objetivos pedagógicos. (...)”3 

Ou seja, softwares educativos tem sua concepção totalmente voltada ao objetivo 

específico, no caso a educação ou a construção de conhecimento. Estes softwares também 

possuem características distintas dos softwares educacionais como afirma (MORAIS, 2003):  

                                                   
3 http://sweducativo.blogspot.com.br/2007/10/o-que-software-educativo.html  Acesso em 08/11/12 
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• Definição e presença de uma fundamentação pedagógica que permeie todo o seu 

desenvolvimento; 

• Finalidade didática, por levar o aluno a “construir” conhecimento relacionado com seu 

currículo escolar; 

  

2.3.  TIPOS DE SOFTWARES MUSICAIS 

 

Softwares de música ou softwares musicais são todos os softwares utilizados para 

manipular ou processar informação musical. De acordo com as definições de (MILETO et al., 

2004) podemos subdividir os softwares de música em seis tipos. São eles: 

 

2.3.1.  ACOMPANHAMENTO 

 

É o tipo de software que produz um auto acompanhamento e ritmos em tempo real, 

semelhante aos teclados de acompanhamento automático, quando são executadas notas em 

um instrumento MIDI. 

  

2.3.2.  SEQUENCIAMENTO 

 

É o mais usado na música. Permite gravação, execução e edição de músicas no 

formato MIDI. A música instrumental é gravada via MIDI, usando um teclado ou outro tipo 

de instrumento controlador MIDI, e armazenada pelo software, podendo, então, ser editada. 
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2.3.3.  EDIÇÃO DE PARTITURAS 

 

Serve para editar e imprimir partituras, permitindo a inserção de notas tanto usando o 

mouse como diretamente de uma execução de instrumento MIDI. A gravação e execução em 

um tempo real da música também são características interessantes. 

   

2.3.4.  GRAVAÇÃO/EDIÇÃO DE ÁUDIO 

 

Permite gravar múltiplas e simultâneas trilhas de áudio digitalizado. Estes programas 

facilitam bastante as atividades de composição já que permitem  procedimentos como o 

overdub, isto é, a gravação de um instrumento como base de uma trilha (canal) e em seguida 

os demais em outras trilhas, ouvindo o instrumento base (já gravado). 

 

2.3.5.  SÍNTESE SONORA 

 

Estes programas geram sons (timbres) a partir de amostras sonoras armazenadas ou 

por algum processo de síntese digital. Alguns programas sintetizadores podem tocar os sons 

em tempo real, a partir de comandos de notas MIDI executados por um sequenciador ou por 

uma pessoa tocando um instrumento MIDI. 

 

2.3.6.  INSTRUÇÃO MUSICAL  

 

Em geral, são programas utilizados para o estudo de teoria e percepção ou, então, o 

auxílio ao aprendizado de um instrumento musical. Ao contrário de outras categorias de 

software musical, como sequenciadores e gravadores digitais, os programas de instrução são 

desenvolvidos exclusivamente para o músico que deseja aprender sobre determinadas áreas da 

música. 
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3.  MÚSICA NAS ESCOLAS 

 

“A música é uma linguagem tão ou mais rica e expressiva que 
a linguagem verbal, ainda que possa à primeira vista parecer privilégio 
de poucos, pois quase todas as pessoas são capazes de se expressar 
através de palavras, mas não muitos conseguem compor e, dessa 
forma, “falar” através da música” (ANTUNES, 2006) 

 

Esta é apenas uma das várias definições do que seria música. A música está presente 

na sociedade desde os mais primitivos períodos da história, mesmo na idade da pedra, os 

primeiros habitantes da terra se utilizavam que sons para poder realizar a comunicação entre 

os mesmos. (ANTUNES, 2006) fala também que,  

“Ao que tudo indica, a música desempenhou papel importante 
nas sociedades paleolíticas, desempenha papel crucial na alegria, na 
dor e na intensidade dos sentimentos em nossos dias, constitui 
extraordinária “linguagem universal” 

 

Ou seja, podemos considerar a música como um meio de comunicação global. Visto 

estas afirmativas, podemos também, levar em consideração que a música poderia ser uma 

ferramenta importante para que fosse trabalhada na educação básica. Além disso, o estímulo à 

criatividade, o estimulo de partes cerebrais que, em “não-músicos” não é apuradamente 

desenvolvida, faz com que pensemos alguma das importâncias da aplicação da música em 

sala de aula desde as séries iniciais.  

 

3.1. MÚSICA E TECNOLOGIA 

 

O uso de recursos tecnológicos no meio musical está cada vez mais sendo pesquisado 

a fim de entender e compreender como realizar esta junção da melhor forma possível.  

“Na produção musical a tecnologia tem contribuído em várias 
áreas, dentre as quais, edição de partitura, gravação, escuta musical no 
computador e criação sintética de timbres e nuances sonoras diversas 
que são atualmente utilizadas na música eletroacústica.”. 
(RODRIGUES, 2006) 

 

O uso de tecnologias como ferramentas na educação musical ainda é uma área que é 

vista com certo receio por professores da área de música. Um dos fatores que influem para 

isto é o fato de que os currículos nos cursos de formação de professores de música só 
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recentemente receberam disciplinas voltadas a tecnologia e a tecnologia musical. Muitas 

vezes tal problema é agravado pelo fato da não divulgação de ferramentas tecnológicas que 

possam auxiliar o ensinar.  

No Brasil, existem poucos grupos e poucas escolas que 
oferecem aulas de música por meio de computador, e também existe 
uma deficiência nos cursos de bacharelado e de licenciatura quanto à 
formação de competências nesta área. (KRÜGER et al, 2003, p.121). 

  

Além disto, (CORREIA et al., 2008) complementa falando que:  

  

“A música no âmbito escolar ainda vem andando em passos 
lentos no Brasil. Quando ela existe é na escola de educação infantil, 
com caráter lúdico e recreativo, perdendo suas forças com a 
progressão dos anos, até sumir completamente.” 

 

Com isso, vemos que o ensino de música mediado por tecnologias ainda está longe de 
tornar-se ideal no Brasil. Porém, tratar este problema é de vital importância, pois, como 
afirma (Silva 2008 apus FRITSCH et al. 2003)  

“A reconhecida resistência por parte de muitos professores de 
música, os quais tenham pouco contato com TIC’s, pode ser bastante 
reduzida com uma eficaz divulgação das ferramentas computacionais, 
dado que através destas ferramentas professores e músicos podem 
alargar seus horizontes e compartilhar experiências sobre as próprias 
TIC’s no processo educativo, ou outras experiências pedagógicas 
mediadas pelas tecnologias”. 

 

Atualmente, adquirir software musical é extremamente simples, desde software 

profissional até o mais simples, gratuitos, pagos, versões para teste, como também para as 

mais diversas finalidades, como a gravação, edição de áudio, afinadores, software para 

guitarristas, baixistas, bateristas, cantores entre muitos outros que estão disponíveis na 

internet para download como o caso do site de downloads BaixaKi4. E isto faz com que o 

usuário, estudante e/ou músico, consiga realizar o trabalho desejado e, além disso, 

desenvolver conhecimentos tecnicistas, sobre o uso da ferramenta que no nosso caso é o 

software, como também conhecimentos empíricos, pelo fato de estar usando o software por 

contra própria. O usuário realiza a construção do conhecimento de forma livre, de acordo com 

o que ele deseja no momento.  

                                                   
4 www.baixaki.com.br  
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Também podemos levar em consideração o fato que, com o uso de software, existe 

uma otimização e uma redução do tempo para a realização das atividades que são desejadas 

pelos usuários.  

“O uso desses aplicativos em diferentes atividades musicais 
vem contribuir com uma melhor utilização do tempo, assim, podendo 
empregar outra parte deste em atividades ou exercícios relacionais a 
conteúdos teóricos, facilitando desta forma a realização de outras 
atividades musicais” (SILVA 2008 apus CORREIA et al. 2008, 
p.114).  
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4.  METODOLOGIA 

 

Podemos classificar este trabalho como uma pesquisa exploratória bibliográfica, visto 

que os procedimentos metodológicos adotados buscam, em sua grande parte, a revisão de 

literaturas sobre o tema através de artigos, monografias, publicações, textos e outros tipos de 

materiais publicados como afirma (CAJUEIRO, 2012) quando nos fala que: “Boa parte dos 

estudos exploratórios pode ser definida como pesquisa bibliográfica”. 

 Alguns passos foram seguidos para que fosse possível a realização desta pesquisa. 

Para tanto, decidimos pela análise de aplicativos classificados como de educação musical5 

disponíveis no site de downloads Baixaki6 voltados para a plataforma Microsoft Windows Xp 

e Microsoft Windows 7. Para os testes, utilizamos um notebook com processador Intel Core 

i3, 3 Gb de memória e HD de 320 Gb. Todos os aplicativos foram instalados e analisados 

desde a sua instalação (espaço em disco, facilidade de instalação) até sua utilização por 

usuários finais, incluindo sua aplicabilidade como ferramenta educacional.  

Selecionamos os 10 aplicativos mais bem avaliados de acordo com o site BaixaKi, 

diferenciando-os em pagos e gratuitos. A partir deste ponto realizamos inicialmente uma 

avaliação comparativa entre os dois grupos definidos. Realizamos o acesso e download de 

todos estes softwares no dia 12/11/2012. 

 

4.1. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE SOFTWARE 

 

Os aplicativos foram procurados preferencialmente para plataforma Microsoft 

Windows XP e Microsoft Windows 7. A escolha destes dois sistemas operacionais vem pelo 

fato de ambos serem os sistemas operacionais mais utilizados no mundo7. Portanto, o 

processo de busca e de instalação para a análise do software ficou mais simples do que no 

caso de se utilizar sistemas operacionais para plataformas diferentes como Aple (MAC OS) 

ou os sistemas operacionais baseados em Linux.  

                                                   
5 Classificação utilizada pelo site www.baixaki.com.br  
6 www.baixaki.com.br  
7 Dados colhidos no site http://www.tecmundo.com.br/windows-7/29388-agora-sim-windows-7-e-o-sistema-
operacional-mais-usado-no-mundo.htm em 12/11/12 
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O software deve ter uma utilização intuitiva e, consequentemente, simples. Contudo, 

muitos autores como (SOUZA, 2010) (CORREIA, 2010) (Gomes et al. 2002), Peres e Meira 

(2002) apud SILVA, 2011) consideram que a interface do software é a principal responsável 

para esta utilização com relação a simplicidade e intuitividade.  

4.1.1.  FACILIDADE DE INSTALAÇÃO 

 

Com relação a facilidade de instalação do software, consideramos caracteristicas como 

linguagem do instalador (português, inglês, alemão etc.) e sua objetividade (instalações sem 

propagandas ou oferecendo outros produtos além do software). 

4.1.2.  FACILIDADE DE USO 

 

A facilidade do uso está intimamente ligada a questões como a interface e a linguagem 

do software. Quanto mais simples e intuitiva a interface mais fácil será a utilização do 

software ou, instigará mais o usuário a mexer com a ferramenta em busca de aprender. 

4.1.3.  INTERFACE 

 

A interface é a “cara” do software, a partir da qual surge a interação entre o usuário e a 

máquina. Por isto é tão importante uma boa interface para que o software tenha sucesso com o 

usuário. 

4.1.4.  LINGUAGEM 

 

Consideramos como linguagem, além da língua do software, a linguagem que é usada 

para que o usuário possa executar as funções, como está descrita no software. 

4.1.5.  ESTÍMULO 

 

Também ligado a interface, consideramos como estimulo o ato de instigar o usuário a 

aprofundar ainda mais no uso do software a fim de melhorar seus conhecimentos com relação 

ao mesmo. 
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4.1.6.  POSSIBILIDADE EDUCACIONAL 

 

E por último, avaliamos se o software tem possibilidade de ser aplicado como uma 

ferramenta para o ensino de música. 
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4.2. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES COM RELAÇÃO AOS 

APLICATIVOS ESCOLHIDOS 

 

Podemos observar que, dos 10 primeiros aplicativos mais bem avaliados na 

modalidade gratuito para testar disponibilizados para download no site Baixaki8, apenas 8 

estão disponíveis para download. O Encore 5.0.3 Build 703 não disponibiliza sua versão 

demo, somente a compra e o Keyboard Music 2.4 não está mais disponível para download no 

site. Com relação aos softwares gratuitos, também colhidos os 10 mais bem votados pelo site, 

apenas 1 não está disponível que é o software BandzPro 1.2.1.0. Todos os softwares possuem 

no próprio site um pequeno texto escrito pelo administrador do site e, em alguns casos pelo 

desenvolvedor do mesmo, como acontece nos casos do Piano Eletrônico 2.5, gratuito e 

desenvolvido por Maurício Antunes Oliveira e entre os softwares pagos temos o D’Accord 

Violão Player 2.0 e IChords 2.0, ambos da empresa pernambucana D’Accord Music Software. 

Outro ponto interessante a ser ressaltado é o fato de que aplicativos como o Guitar Pro 

6.1.3, software pago desenvolvido por David Gros que está em primeiro colocado nos 

quesitos Nota (88 votos e com avaliação de 4 estrelas) e Downloads com 1.222.2529 , que, 

segundo descrição breve na página de download é “simplesmente o melhor editor de 

partituras e tablaturas mais completo do seu gênero.”10 é maior do que o primeiro editor de 

partitura, classificado pelo site Baixaki, que aparece na lista dos softwares gratuitos 

disponibilizados para download que é o TuxGuitar 1.2, software gratuito desenvolvido pela 

empresa Herac Modern Solutions, onde está em 3º lugar entre os mais bem votados (41 votos 

e com avaliação de 4 estrelas) e 4º colocado no quesito quantidade de downloads 368.09011. 

Assim, mesmo havendo a possibilidade de um software gratuito para a realização da 

atividade, o software pago possui um público maior, visto sua qualidade e sua reputação como 

software. Provavelmente, isto é causado por questões de limitação que o TuxGuitar 1.2 possui 

em relação ao Guitar Pro 6.1.3 

Outro ponto interessante é o fato que, entre os softwares gratuitos, 4 são simuladores 

de instrumentos musicais, são o caso do BandzPro 1.2.1.0 (download indisponível), o 

                                                   
8 www.baixaki.com.br  
9 Nota e quantidade de downloads marcada as 10:44 horário de Pernambuco, do dia 12/11/12 
10 Breve descrição na lista de softwares com licencas grátis para testar 
http://www.baixaki.com.br/cats.asp?l=1&c=299&ord=3 acessado em 12/11/12 
11 Nota e quantidade de downloads marcadas as 10:44 horário de Pernambuco do dia 12/11/12 
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DvDrum 2 Beta 5, Synthesia 0.8.3 e o piano eletrônico 2.5. Um dos softwares mais buscado é 

o afinador AP Guitar Tuner 1.02, 1 Editor de tablatura Tux Guitar 1.2 e os demais aplicativos 

são voltados a exercícios e desenvolvimento de prática no instrumento sem haver nenhum 

editor para partituras. 

Com relação aos softwares pagos temos outra disposição. Temos 2 softwares voltados 

a edição de partituras e tablaturas, o caso do Guitar Pro 6.1.3 e o Encore 5.0.3 Build 703 ( 

indisponível para download), 3 simuladores de instrumentos no computador, 4 softwares de 

educação musical, porém estes softwares estão mais voltados a pessoas que já possuem algum 

conhecimento na área. E por último um software que realiza análise de músicas, como 

mencionado na própria descrição breve do software o IChords 2.0 é um “Software reconhece 

a harmonia e gera cifras (acordes) de arquivos MP3, WMA ou WAV”12, também voltado para 

usuários que já possuem algum conhecimento musical. 

Com estes dados averiguamos que: 

• Softwares pagos ainda têm, em geral, um público consumidor maior que os softwares 

livres levando em consideração a quantidade de downloads 

• Softwares livres possuem um público mais voltado a aprendizagem do instrumento, 

sem necessário um conhecimento prévio sobre música. 

• Softwares pagos são em geral, tem um foco um pouco mais profissional ou para 

usuários que já possuem um conhecimento sobre música. 

  

  

                                                   
12 Descrição breve disponibilizada através de http://www.baixaki.com.br/cats.asp?l=1&c=299&ord=3 acessado 
em 12/11/12 
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5.  ANÁLISE DO SOFTWARE  

 

Para a realização da análise dos softwares, definimos critérios como facilidade de 

instalação, facilidade de uso, interface amigável, linguagem, capacidade de estímulo resposta 

dividindo entre softwares gratuitos e softwares pagos e atribuindo notas entre 0 (Péssimo) a 5 

(excelente). 
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5.1. TABELA DE AVALIAÇÃO DOS SOFTWARES 

 

5.1.1.  SOFTWARES GRATUITOS 

Softwares 
Gratuitos 

Facilidade 
de 
Instalação 

Facilida
de de 
Uso 

Interface 
Amigave
l 

Lingua
gem  

Estim
ulo 

Possibilidad
e 
Educacional 

Disponibilidad
e para 
Download 

AP Guitar 
Tuner 
1.02 5 5 4 4  0 5 SIM 
BandzPro 
1.2.1.0 0 0 0 0 0 0 NÃO 
BestPracti
ce 1.03.1 5 3 4 5 1 2 SIM 
DvDrum 
2 Beta 5 2 1 1 2 1 1 SIM 
Guitar and 
Bass 1.1.3 5 5 5 5 5 5 SIM 
Guitar 
Trainer 4 3 3 4 3 3 SIM 
Piano 
Eletrônico 
2.5 4 2 3 3 3 2 SIM 
Solfege 
3.18.7 5 4 4 4 3 3 SIM 
Synthesia 
0.8.3 4 3 3 2 2 1 SIM 
TuxGuitar 
1.2 1 1 1 1 1 1 SIM 

Classificação 

0 = 
Péssimo 1 = Ruim 

2 = 
Regular 3 = Bom 

4 = 
Muito 
Bom 

5 = 
Excel
ente 
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5.1.2.  SOFTWARES PAGOS 

Softwares 
Pagos 

Facilidade 
de 
Instalação 

Facilida
de de 
Uso 

Interface 
Amigav
el 

Lingua
gem  

Estim
ulo 

Possibilidad
e 
Educaciona
l 

Disponibilida
de para 
Download 

Bateria Player 
1.0 Demo 3 4 4 5 4 2 SIM 
Brazilian 
Guitar course 
ETM 6 3 2 3 3 3 2 SIM 
D'Accord 
Violão Player 
2.0 5 4 4 4 4 4 SIM 
D'Accord 
Dicionário 
Violão 3.0 3 4 4 4 4 4 SIM 
Encore 5.0.3 
Build 703 0 0 0 0 0 0 NÃO 
Guitar Pro 
6.1.3 5 5 5 5 5 5 SIM 
Guitar Tools 
1.2.1 4 4 3 3 3 3 SIM 
iChords 2.0 5 2 3 3 3 2 SIM 
KB Piano 2.5 4 1 1 2 1 1 SIM 
Keyboard 
Music 2.4 0 0 0 0 0 0 NÃO 

Classificação 

0 = Péssimo 1 = Ruim 
2 = 

Regular 3 = Bom 

4 = 
Muito 
Bom 

5 = 
Excel
ente 
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6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ensino de música no Brasil é uma realidade, porém, ainda não efetivamente 

trabalhada na educação básica.  Como ainda não há uma definição formal sobre quem 

será o profissional que assumirá a disciplina de música nas escolas, pois, ainda não se sabe ao 

certo como a disciplina será vivenciada. Por tanto, a utilização de softwares pode vir em um 

primeiro momento a ser utilizado de maneira a suprir parte desta falta de definição sobre estes 

pontos e, também, como uma ferramenta de auxilio ao professor e aos estudantes no 

desenvolvimento das atividades respectivas.  

Os softwares são importantes ferramentas para os usuários das tecnologias de 

informação e comunicação e também a cada pesquisa realizada e dia que se passa, transforma-

se também em uma grande aliado ao desenvolvimento da educação e o processo educacional. 

A utilização da ferramenta tecnológica para auxiliar o desenvolvimento das atividades 

dos professores e alunos, vem se desenvolvendo cada vez mais e assim é possível criar 

maneiras de inserir estas tecnologias na educação e mais precisamente na educação musical, 

realizando um maior processo de aprendizado interativo e em algumas vezes aprendizado 

independente. 

Por ser uma versão preliminar, a presente pesquisa busca criar uma abertura para 

possíveis pesquisas voltada as áreas de informática e educação e computação musical 

mostrando assim a importância do uso de software como ferramenta pedagógica além do 

desenvolvimento de ferramentas também voltadas a computação musical e ensino de música 

como um todo.    
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