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RESUMO
O artigo seguinte investiga o conhecimento no uso das plataformas digitais pelos
professores em escolas livres de música de Porto Velho, RO, inerentes à prática
instrumental. Essas escolas exercem autonomia na aplicação de suas metodologias por
não serem vinculadas a uma rede de ensino pública. No entanto, as mesmas terão que se
adaptar a uma nova era de ensino digital tendo o desafio de inter-relacionar suas práticas
pedagógicas com as potencialidades dos conteúdos oferecidos pela “internet”. Foram
convidados para as entrevistas, professores e diretores de duas escolas livres de música
em Porto Velho, RO, sendo que, desses profissionais, sete responderam por meio do
“Google-meet” e “WhatsApp” para que o estudo obtivesse uma melhor compreensão de
suas experiências quanto ao uso da "internet" em suas aulas. Constatou-se que é
indispensável o uso da “internet” como complemento para o ensino da prática instrumental
devido aos seus recursos oferecidos como: plataformas, modos remotos e acesso a
conteúdo por pesquisas rápidas. Também foi inserido na conversação o assunto referente
ao período pandêmico por ter sido uma fase de grande intensidade dos recursos digitais
nos ensinos através da via remota, trazendo consigo uma evolução na descoberta pelos
professores de novas ferramentas digitais oferecidas pela “internet”.

Palavras-chave: Escolas livres; Ensino digital; Internet.



ABSTRACT

The following article investigates the knowledge in the use of digital platforms by teachers in
free music schools in Porto Velho, RO, inherent to the instrumental practice. These schools
exercise autonomy in the application of their methodologies because they are not linked to
a public education network. However, they will have to adapt to a new era of digital
education, and face the challenge of interrelating their pedagogical practices with the
potential of the content offered by the Internet. Teachers and principals of two free music
schools in Porto Velho, RO, were invited to be interviewed. Of these professionals, seven
responded via Google-meet and WhatsApp so that the study could obtain a better
understanding of their experiences regarding the use of the internet in their classes. It was
found that the use of the Internet is indispensable as a complement for the teaching of
instrumental practice due to the resources it offers, such as platforms, remote modes, and
access to content through quick searches. The subject of the pandemic period was also
inserted in the conversation, as it was a phase of great intensity of digital resources in
teaching through the remote way, bringing with it an evolution in the discovery by teachers
of new digital tools offered by the "internet".

Keywords: Free schools; Digital teaching; Internet.
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1. INTRODUÇÃO

O trabalho seguinte, buscou compreender o conhecimento dos professores no

uso da “internet” agregado às suas técnicas pedagógicas voltadas para o ensino de prática

instrumental em escolas de música particulares na cidade de Porto Velho (RO) de caráter

privado, ou ainda, conhecidas pelos termos, “livres” (CANECA, 2019) e “alternativas”

(SILVA, 1995). No decorrer do texto, optei pelo livre chamamento ao referir-se a essa

categoria de escola de música usando os termos acima.

Antes de tudo, é bom entendermos um pouco sobre essas escolas livres de

música. Elas são escolas livres por não estarem vinculadas a um regime de educação

pública. São livres com suas escolhas responsáveis pelos próprios planejamentos

pedagógicos e administrativos. Assim, essas escolas se configuram como uma empresa de

caráter privado, tendo seus compromissos como qualquer outra empresa para se sustentar

no mercado.

Depois dessa descrição sobre seu funcionamento, o texto abordará a outra

parte como sendo o foco do trabalho, a fusão de uma prática pedagógica digital com o

auxílio de toda a estrutura do espaço físico escolar. Fazendo com que os professores

dessas escolas tenham o desafio de trabalhar com as tecnomídias e, em simultâneo,

inseri-las nas práticas pedagógicas sem se perder no cronograma da escola.

O trabalho foi desenvolvido por uma pesquisa qualitativa com as respostas

dos entrevistados coletadas por perguntas semiestruturadas e estruturadas. Houve uma

limitação na quantidade dos entrevistados pelo fato das entrevistas não terem acontecido

presencialmente nas escolas com horário agendado, pois os professores ainda não

estavam frequentes nas escolas devido ao período pandêmico. Então a conversação

ocorreu de forma virtual pelo “Google-meet” e “WhatsApp”, este com mais frequência.

O presente artigo não pretende fazer juízo de valor quanto ao uso da

“internet”, mas apontar possíveis vantagens que ela pode proporcionar para o educador na

era digital, até mesmo, propondo um certo estímulo para o uso das plataformas digitais e

para aqueles docentes com a intenção de intensificar seus métodos TICs às suas aulas de

prática instrumental.
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Este trabalho teve como objetivo investigar o conhecimento dos professores

das escolas livres de música de Porto velho, RO, no uso de técnicas pedagógicas por

plataformas digitais via “internet” em suas aulas de Prática instrumental.

2.1.2 Objetivos específicos

1) Observar aulas práticas de professores de escolas de música particulares, e

suas práticas pedagógicas;

2) Apontar quais plataformas digitais são mais utilizadas pelos professores,

durante as aulas de Prática Instrumental, e quais suas preferências;

3) Investigar como os professores, têm lidado com as novas práticas digitais no

cotidiano de suas aulas da disciplina de Prática Instrumental;

4) Sugerir práticas pedagógicas, caso necessário, para uso nas práticas das

aulas digitais da disciplina de Prática Instrumental;

5) Relacionar o cronograma escolar com os conteúdos digitais aplicados em

aulas de Prática Instrumental pelo professor.
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3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 REFLEXÕES ACERCA DAS TICs E TODA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DE

UMA ESCOLA  LIVRE DE MÚSICA

O ensino da prática instrumental na era digital, ultimamente, vem mudando a

visão das escolas particulares de música em relação ao uso da “internet” em suas aulas.

Trazendo um olhar de mais aceitação do que rejeição a essa ferramenta digital que vem

contribuindo na aprendizagem pela facilidade ao acesso que, antes, muitos desses

educadores não conseguiam alcançar devido algumas adversidades envolvendo até

mesmo, fatores socioeconômicos.

Com a relação simbiótica de homens e máquinas, já podemos perceber essas

barreiras sendo quebradas, dado que, o poder de compra da população tem contribuído

para obter recursos portáteis entre os mais comuns como: celulares, notebooks e “tablets”

o qual facilita o uso da “internet” em salas de aulas. Fica então, quase indesculpável, o

pensamento contrário do docente em que não pretendia aderir o uso desses materiais

como ferramentas metodológicas.

DEMO, P. (2011) Afirma que, “nessa visão evolutiva tecnológica, o que mais

chama a atenção é a introdução de tecnologias participativas, que estão se generalizando”.

Aproveitando essa colocação do autor, podemos enxergar uma troca mútua de

conhecimentos tecnológicos entre professor e aluno talvez por isso alguns desses

professores, principalmente, os mais veteranos, se sentiriam constrangidos em manusear

ou falar de equipamentos virtuais, os famosos “plug-ins”, para esta geração digital.

Para o ensino da prática instrumental é quase indispensável o material

tecnológico, pois a dinâmica da aula vai se desenvolvendo com pesquisas rápidas nas

plataformas mais conhecidas como, “you-tube”, “spotify” , PDFs e o “Google”. Atualmente,

o professor não tem mais a preocupação de encher a memória do seu dispositivo móvel

com áudios dos “play-backs” das músicas que serão estudadas com partituras ou

exercícios em PDFs, sendo que, já é possível o acesso a esses conteúdos através de uma

consulta rápida.

Em se tratando de escolas particulares de música, a presença desses

recursos tecnológicos ainda se torna mais ativo, principalmente vindo da parte dos alunos,

isso se deve pelo poder aquisitivo que esses discentes ou clientes (CUNHA, 2009)

possuem. Numa escola de música privada o professor não tem a preocupação diária com a
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escassez de materiais, algo muito presente em escolas públicas, pois a escola já fornece

todo suporte, desde um computador, máquina de Xerox a uma rede de “wi-fi”.

O surgimento de toda essa infraestrutura se deve ao fato de existir uma

organização financeira por trás dessas escolas que possuem uma área administrativa onde

um profissional fará todo controle de entrada e saída. Então a escola já propôs um valor

das mensalidades, o qual, estejam incluídos a parte das despesas para manter a

sustentabilidade e permanência no mercado evitando, até mesmo, uma futura falência.

Estamos falando de escolas de músicas que configuram como empresas e

possuem meios de suprir toda falta de recursos materiais através de sua rentabilidade,

caso, o aluno ou professor não tenha como adquiri-los. “Esse planejamento de espaço

físico, a organização dos trabalhos oferecidos às pessoas, o fato da escola ser privada a

caracterizam como empresa” (CUNHA, 2009, p.108).

Com isso, é notável que essas escolas livres de música conseguem fornecer

para seus alunos uma excelente estrutura com locais climatizados, equipamentos

tecnológicos, instrumentos sempre em boas condições devido às manutenções frequentes

e a contratação de professores qualificados por seus nomes serem citados no cenário

musical da cidade.

Entretanto, mesmo com todo esse aparato de vantagens em suas instalações

que essas escolas trazem para seus alunos, alguns de seus professores poderão assumir

funções não inerentes em relação ao ensino da prática musical, pois se torna comum

nessas escolas alguns professores terem que dar suas aulas ou, até mesmo, deixar a

função do ensino para se tornar um tipo de administrador na escola (CUNHA, 2009).

Portanto, é algo que se deve tomar cuidado para não comprometer a qualidade do ensino.

Como podemos ver, a escola de música privada não se desprende da figura

empresa mesmo o objetivo sendo lecionar música, pois uma empresa se preocupa com a

qualidade de seu produto, aqui, no caso, seu conhecimento da prática instrumental, e a

satisfação, e conforto de seu cliente — o aluno. Quando o aluno percebe que seu

investimento está tendo resultados satisfatórios isso cria um laço de confiança com a

escola e seus profissionais (CANECA, 2019).

Toda essa organização estrutural e cuidado com suas qualidades no ensino

musical, fez com que essas escolas livres na cidade de Porto Velho sobrevivessem ao

período da pandemia, momento mais crítico na vida desses profissionais envolvidos com a

música e a responsabilidade de passar o conhecimento dela aos seus alunos. Assim como

vários profissionais de outras áreas, não houve nessas escolas livres um preparo ou um
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tipo de treinamento sistêmico de seus professores em relação ao uso das plataformas

digitais que disponibilizam mecanismo para o uso de seus modelos de vídeos conferências,

o qual, é o meio mais eficiente para a prática musical. Assim, todos foram pegos de

surpresa, pois a forma comumente de contato para a prática musical era o presencial.

Dentro dessas circunstâncias, o professor provavelmente assumirá uma dupla

função de Educador/Produtor (GHON, 2002) algo que, se antes da pandemia ele não teve

a preocupação em produzir conteúdos no formato vídeo-aulas de prática instrumental,

agora a realidade é bem diferente exigindo uma solução imediata.

Uma gravação de vídeo-aula, por mais que não tenha a melhor qualidade,

não é tão simples como parece. Isso envolve vários quesitos, começando por um local da

escola reservado para essas gravações, podendo ser um tipo de sala-estúdio

acompanhado por uma boa iluminação, uma câmera ou o próprio celular do professor, ou

até mesmo, um computador sendo portátil ou não.

Podemos perceber a importância de haver reservas de recursos

socioeconômicos nessas escolas de música privadas, pois é necessário para ter a

sustentabilidade de um funcionamento permanente e duradouro no mercado. Sem a

regência de uma administração financeira, é impossível se sustentar em momentos

inusitados como os da pandemia.

Uma escola de música particular, tem a faculdade ou não de contratar um

profissional para o trabalho de produção geral, isso também vai depender de quais

ferramentas digitais ela utilizará para o atendimento dos seus alunos. Um simples grupo de

“WhatsApp” ou “telegram”, necessariamente, não precisaria de um trabalho tão sistemático

comparado com as plataformas usadas no EAD. O próprio professor compartilharia seus

vídeos nos grupos e materiais complementares no formato, PDFs, seguido de discussões

com os alunos sobre o conteúdo compartilhado.

Outro fator importante é sobre o cuidado que essas escolas precisam ter ao

observar o comportamento de seus educadores perante as câmeras. É comum, casos de

professores não se sentirem bem na hora de falar, ficando nervosos e deixando o vídeo

menos dinâmico e também pouco compreensivo. Ghon (2002, p.88) Ainda alerta para o

exibicionismo afirmando que: “Frequentemente indivíduos que realizam performances de

alta qualidade não possuem a mesma qualidade para articular verbalmente, explicações e

reflexões sobre sua arte.”
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4. METODOLOGIA DE PESQUISA

4.1 PESQUISA QUALITATIVA

A pesquisa seguiu seu curso, de forma qualitativa, extraindo o máximo de

informações a respeito da educação na era digital baseado no conhecimento dos

entrevistados e compreendendo o funcionamento dessa ferramenta tão usual

presentemente. Essa orientação permite interpretar o que está acontecendo e a descoberta

dos significados do que foi investigado (STAKE,1995, apud, CUNHA, 2009).

A busca de estudos em diferentes territórios, faz com que, a pesquisa

qualitativa se torna complexa, pois ainda tem o envolvimento de tradições diversas,

costumes, diferenciações nos níveis de conhecimento, e toda forma de convivência em

uma localidade. “Dessa forma a pesquisa qualitativa tem como objetivo compreender a

natureza da realidade socialmente construída.” (CUNHA, 2009, P.45).

4.1.2 O estudo de caso

Foi feita a análise por meio das entrevistas dos casos que envolviam o uso

da “internet” no âmbito das escolas livres de música e como seus professores lidam com a

dimensionalidade que a educação digital oferece. O estudo alcançou também os casos

envolvendo a historicidade, espaços, socioeconômicos, sempre abrangendo e

inter-relacionando dois mundos que caminham numa existência simultânea, o físico e o

digital. Analisou a competência de cada profissional em lidar com as plataformas digitais

desde a produção do material didático à distribuição para os alunos.

4.1.3 As escolas

Foram escolhidas duas escolas livres de música da Cidade de Porto Velho

(RO) para a realização das entrevistas com seus professores. Dentre os professores

procurados para as entrevistas, 6 desses educadores se prontificaram em dar as

respostas. O contato para as entrevistas aconteceu na forma virtual, devido ao período

pandêmico que ocasionou a limitação dos professores de irem às escolas para cumprir
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com seus horários de forma integral. Mas, pude visitar essas escolas pedindo autorização

para a direção na realização das entrevistas.

4.1.4 Período dos estudos

Os estudos iniciaram, no final da primeira quinzena de dezembro de 2021,

logo após eu ter conseguido os contatos de WhatsApp dos professores. Mas no final de

dezembro de 2021, tive que dar uma pausa nos estudos devido às férias de janeiro. Nesse

período, houve uma paralisação na coleta de dados, voltando só no início de fevereiro de

2022, com sua conclusão no final do mesmo mês.

4.1.5 Inclusão e Exclusão

As entrevistas só aconteceram com aqueles professores ativos no uso da

“internet” em suas aulas. Isso foi necessário para manter o objetivo da pesquisa em extrair

dos entrevistados o máximo de suas experiências tecnomidiáticas. Também não houve

uma preferência em selecionar os entrevistados pelos seus instrumentos, e sim, de como

eles desenvolveram suas aulas com a “internet” por plataformas digitais. Assim, como os

instrumentos, também eram livres na escolha dos entrevistados em relação a suas

formações acadêmicas.

4.1.6 As entrevistas

Para que houvesse uma melhor interação entre o entrevistador e o

entrevistado, optei pelo método de pesquisas semiestruturadas e estruturadas (LAVILLE;

DIONE,1999, apud CANECA, 2019) criando uma fluidez na conversação e dando liberdade

aos participantes a responderem um pouco mais daquilo que havia sido planejado durante

a elaboração das perguntas. No decorrer das entrevistas criou-se um conflito com as

experiências dos entrevistados e a minha experiência a respeito de lecionar com a

“internet”, pois a forma de como lidávamos com as situações didáticas/midiáticas dentro da

sala de aula, eram muito parecidas. Assim, as perguntas semiestruturadas tiveram papéis

importantes nesses momentos onde eu pude extrair dados não premeditados do

entrevistado.



15

4.1.5 Procedimentos de Coleta de dados

Foram utilizadas perguntas para a coleta de dados por meio das plataformas,

“Google meet” e “WhatsApp”. O “WhatsApp” se tornou o mais usado devido à facilidade do

tempo que os entrevistados tinham para responderem. Após o recebimento das respostas,

aquelas que eu recebi na forma escrita, arquivei no aplicativo “note” e as enviei para o

“Google-drive”. Já com os áudios, eles foram digitalizados, salvos e organizados com as

respostas escritas do WhatsApp para uma melhor análise qualitativa. Foram usados os

tópicos acima das perguntas dos professores para ter um melhor delineamento e uma boa

compreensão no estudo. As perguntas tiveram como foco os professores e diretores das

escolas, sendo que 7 foram para os professores e 4 para a direção, totalizando um número

de 11 perguntas. No caso dos diretores, só um foi selecionado para o registro da

conversação no trabalho.

QUADRO 1 — PERGUNTAS PARA OS PROFESSORES

TÓPICO 1 CONTRIBUIÇÃO DA INTERNET, NA PRÁTICA,
MUSICAL.

PERGUNTA A “internet” tem contribuído para a produtividade de
suas aulas? Tanto na questão de conteúdos como
na dos repertórios?

TÓPICO 2 CONFIABILIDADE

PERGUNTA Você confia nas informações metodológicas que a
“internet” possui para utilizá-las em suas aulas?

TÓPICO 3 FOCO NO CRONOGRAMA

PERGUNTA Com a facilidade de acesso às informações
atualmente devido à “internet”, na sua visão, existe
uma dificuldade em manter o aluno no cronograma
de estudo da escola? Já que, em casa, ele sempre
terá acesso à parte mais avançada do conteúdo que
estudou na aula presencial.

TÓPICO 4 PLATAFORMAS MAIS USADAS

PERGUNTA Quais as plataformas mais utilizadas em suas aulas
e se você, também, trabalha com grupos através do
WhatsApp e telegram com seus alunos?
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TÓPICO 5 DIFICULDADES

PERGUNTA Você já teve dificuldades em lecionar com a
tecnologia?

TÓPICO 6 PERÍODO PANDEMIA

PERGUNTA Você lecionou durante a pandemia? Se lecionou,
houve alguma dificuldade?

TÓPICO 7 AVANÇO NO CONHECIMENTO DIGITAL

PERGUNTA Você sentiu um avanço em lidar na forma de tecno
mídias após a passagem pela pandemia?

QUADRO 2- PERGUNTAS PARA A DIREÇÃO

PERGUNTA A escola sempre utilizou algum tipo de tecomídia em
suas metodologias? Mesmo antes da evolução da
“internet”?

PERGUNTA Os professores já utilizavam a “internet” mesmo
antes da pandemia?

PERGUNTA Houve alguma experiência marcante que a escola
adquiriu durante a pandemia no uso de
vídeos-conferências?

PERGUNTA A experiência durante a pandemia mudou a visão
da escola na importância do uso da “internet”? Tanto
em “marketing” como no uso para o ensino digital?
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4.2 ANÁLISE — DISCUSSÃO

Para a preservação da identidade das escolas e dos professores, os nomes

dos entrevistados foram omitidos, e para aproveitarmos o máximo das respostas usaremos

uma classificação por ordem alfabética nesta sequência: A, B, C… assim fica mais

acessível na identificação dos entrevistados, mesmo havendo mais de um professor

lecionando o mesmo instrumento. Segue o exemplo como no quadro abaixo:

QUADRO 1 — IDENTIFICAÇÃO DOS ENTREVISTADOS

Professor de Violino A SIGLA — PVA

Professor de violino B SIGLA - PVB

Professor de Flauta Transversal A SIGLA - PFTA

Professor de Teclado A SIGLA - PTA

Diretor A SIGLA- DA

4.2.1 Contribuição da “internet”, na prática, instrumental — musical

Os entrevistados demonstraram a importância de estarem conectados em

rede e sempre na busca de conteúdos através de pesquisas, durante suas aulas,

mostrando também que é possível ocorrer alguns imprevistos como relata o professor:

Sim, a “internet” tem contribuído muito sim, a informação está muito
acessível hoje em dia, quase que não tem mais desculpas para a falta de
informação, a informação está a um click de distância, claro que para quem
tem acesso a “internet”, pois sabemos que muitos brasileiros têm
dificuldades em ter uma boa conexão, e muitos em ter uma “internet.”
(PFTA,2021)

O mesmo continua intensificando a pesquisa como sendo uma das

ferramentas mais eficientes da “internet”: “Na área de repertório também tem ajudado

muito, muitas vezes eu procurei repertório junto com o aluno durante a aula.” (PFTA,2021).

Repare que na última oração da resposta, percebemos a presença de tecnologias

participativas (DEMO, P,2011) entre professor e aluno. Houve mais algumas positividades

na procura de conteúdos na “internet” como afirma o outro professor:
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Sim, porque a gente busca algum assunto relacionado a aula e se torna fácil
hoje né… você só digita o assunto que você quer… tem vários profissionais
falando sobre o mesmo assunto que você está procurando. (PTA,2022)

4.2.2 Confiabilidade

Esta questão se tornou um pouco delicada devido aos cuidados que os

entrevistados mostraram quando o assunto é pesquisa na “internet”. Alguns foram até mais

diretos nas respostas: “Eu não confio muito, porque tem muitas pessoas ensinando coisas

erradas. Como eu já sou formado [...] aí eu já sei filtrar, eu filtro o que é interessante para a

minha aula e o que é desinteressante eu desconsidero, jogo fora.” (PTA,2022). Outro

professor baseia a confiança das informações da “internet” na forma que ele aprendeu, “Eu

vou pela lógica do tipo… se é parecido com o que eu faço e do jeito que aprendi, então eu

passo para os alunos, mas não confio cem por cento na “internet.” (PVB,2021).

4.2.3 Foco no cronograma

O foco no cronograma passado pelo professor se tornou um desafio nos

tempos da era digital, pois a avalanche de informações que a “internet” possui pode atrair o

aluno para outros conteúdos mais avançados, fazendo com que se perca nos estudos

diários quando estiver sem o auxílio do educador. O Interessante é que, a maioria dos

entrevistados não mostrou dificuldades em lidar com esse assunto, exceto um professor:

Sim, tem razão, pois com a facilidade de acesso, há muitas informações e
eu já notei isso em meus alunos. Às vezes tenho que fazê-los voltar o foco
para o conteúdo que passei, pois eles ficam praticando assuntos na
“internet” fora do cronograma. (PTA,2022).

Mostrarei também alguns exemplos de professores que não tem dificuldades sobre o

assunto, como é o caso do Professor de Flauta transversal A:

Eu não sinto essa dificuldade não, muitos alunos têm acesso a muita
informação, mas a maioria não sabe como utilizar de maneira otimizada, e
que o ajude em suas dificuldades, então meu trabalho como educador
musical é justamente ajudá-lo a entender e como utilizar todo esse
conteúdo, então eu não acho isso uma dificuldade. (PFTA,2021).

Não há essa dificuldade. Pois, a escola trabalha com cursos livres, sem
cronograma. Existem programas a serem seguidos, mas quem determina o
tempo é o aluno. Respeitando o tempo de aprendizado de cada aluno e
suprindo as demandas que cada um tem de modo individual. (PVA,2022).



19

Assim, com os meus alunos eu não tive dificuldades e até acho interessante
que eles estudem se eles quiserem… por exemplo: eu até deixo liberado
uns exercícios opcionais para eles né…, mas se o aluno achar legal um
conteúdo avançado eu falo para ele: olha cara, muito legal isso aí, mas
antes você precisa pegar isso aqui que vai lhe ajudar muito sobre isso que
você encontrou. (PVB,2021).

4.2.4 Plataformas mais usadas

Algumas plataformas foram citadas pelos entrevistados que já as utilizavam,

mesmo antes da pandemia e outras que foram acrescentadas durante o período

pandêmico. Mas os entrevistados mostraram também uma certa preferência e cuidado no

uso dessas plataformas, como relata o professor de violino A: “Não utilizamos grupos de

WhatsApp para preservar a segurança de dados dos nossos alunos. A direção entra em

contato diretamente com cada um dos alunos.” O professor de teclado A, (2022) segue

pelo mesmo caminho: “Eu ou a direção entra em contato com o aluno pelo WhatsApp só no

privado, nada em grupo.” O professor de violino A mostra um exemplo sobre outras

plataformas:

A plataforma principal que utilizamos para as aulas remotas é o “moodle”.
Que já era utilizado nas aulas EAD de teoria! E rapidamente foi adaptada
para aulas síncronas no início da pandemia. Algumas aulas foram
realizadas por “Google meet” para facilitar para alguns alunos. (PTA,2022).

4.2.5 Dificuldades com a Tecnologia

Sobre as dificuldades, os entrevistados mostraram opiniões diferentes como

afirmam: “Já, porque eu tenho um pouco de dificuldades de falar com a câmera…(risos),

porque prefiro falar pessoalmente”, (PTA,2022). Para o professor de violino B, (2021): “A

dificuldade seria mais pelo áudio do “Google meet”, às vezes ele fica muito ruim, porque a

“internet” fica travando.” Houve mais confiança vindo da parte do professor de violino A,

(2022), como ele mesmo relata:

Nunca tive dificuldades quanto ao manuseio das plataformas. As maiores
barreiras são as instabilidades de conexão e a falta de experiência de
alguns alunos com a tecnologia. Algo que foram aprendendo juntos, e em
pouco tempo não houve mais problemas. (PVA,2022).
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4.2.6 Experiência durante a pandemia

Como o objetivo da pesquisa é mostrar o conhecimento dos entrevistados em

relação ao uso dá “internet”, não pôde ficar de fora o relato sobre o desafio e a experiência

adquirida durante este período. Sobre o relato do PTA, (2022) foi que:

Eu já dava aulas pela “internet” bem antes da pandemia. Eu uso o aplicativo
“teams” igual o “zoom” e o “Skype”, mas tive alguns desafios tipo: o foco da
câmera nos dedos, esse foi o mais difícil. (PTA,2022).

Para o professor de Violino A, (2022) o desafio já foi um pouco mais específico, voltado

para um determinado grupo:

Lecionei sim, durante toda a pandemia. A maior dificuldade foi com as
crianças pequenas que não tinham um acompanhamento de um
responsável e sem contato físico é muito mais difícil explicar sobre postura,
dar dicas, e muitas vezes isso aumentava o nível de ansiedade dos
pequenos durante as aulas. (PVA,2022).

4.2.7 Avanço no conhecimento digital; Pós- pandemia

Para alguns entrevistados a pandemia não o assustou: “Esse mundo virtual

sempre esteve presente em meu dia a dia, pois já utilizava essas plataformas e com essas

tecnologias voltadas à música.” (PFTA,2021). “Foi uma nova experiência poder

compartilhar mais dessas tecnologias digitais com os alunos.” (PVA,2022). Mas para outros

a pandemia foi um processo de novidades como o Professor de violino B, (2021): “Sim,

aprendi muito, porque antes eu dava aulas só presencial, mas depois tive que me adaptar

aos aplicativos de vídeos conferência.” Outro entrevistado já relata um avanço do

conhecimento na busca de soluções mais práticas: “Eu comecei pelo “skype”, depois fui

para o “zoom”. Mas o que eu mais gostei foi o, teams.” (PTA,2022).

Podemos observar que, mesmo aqueles entrevistados que já possuíam uma

certa intimidade com as plataformas e um pouco de conhecimento a mais que os outros,

ainda assim, foram surpreendidos com novas ferramentas disponíveis na rede. Portanto,

percebemos o quanto a “internet” pode contribuir na vida dos educadores deixando-os mais

aptos no assunto digital. É algo que quanto mais você procura mais você encontra, só

depende do interesse do professor em aprimorar e aperfeiçoar sua metodologia na busca

de uma melhor transição de seu conhecimento para o aluno.
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5. ESCOLA NO MUNDO DIGITAL

Dentre as escolas procuradas para a pesquisa, uma me chamou atenção

devido à sua evolução no ensino digital. Esta escola mostrou uma grande preocupação em

evoluir e aplicar a forma do ensino pela “internet” em conjunto com o presencial atendendo

seus alunos em via dupla. Por isso vamos conhecer um pouco de sua trajetória no cenário

de ensino musical na cidade de Porto Velho (RO).

5.1 HISTÓRIA

A gestão da escola é coordenada por uma família dedicada ao ensino da

música na cidade há mais de 30 anos. Hoje, já com duas localidades no centro da cidade,

a escola contém nas funções de gerenciamento, a esposa, o marido e a filha primogênita,

ambos graduados em Bacharelado e licenciatura. A esposa é a responsável pela

coordenação da escola com o marido, o atual diretor, pós-graduado na área de plataformas

EAD, e a filha professora “master” de violinos na escola. Além de violino, a escola oferece

os cursos: guitarra, baixo-elétrico e acústico, piano, bateria, instrumentos de sopros e teoria

musical.

5.2 MISSÃO

A escola tem como missão propiciar um ensino de qualidade, preparando os

nossos alunos a estarem sempre prontos a tocar em público, capacitando-os a tocar em

grupos musicais, assim como também tocar sozinhos. (dependendo do instrumento). Além

desta capacitação musical, temos o cuidado de verificar as necessidades intangíveis que a

música proporciona aos nossos clientes.

5.3 DISCUSSÃO

Para essa discussão, foi escolhido entre os entrevistados, a direção da

escola. Tendo a participação do diretor registrado no Quadro-1 dos entrevistados como

diretor A ou a sigla DA. Utilizarei uma dessas formas para termos uma boa definição na

busca de um melhor entendimento sobre o tema. Durante a entrevista, tive uma surpresa
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quanto a formação do diretor A, sua Pós-graduação na área de plataformas EAD. Isso

trouxe uma certa convergência com a linguagem e o objetivo da pesquisa tendo como foco,

a “internet”. Questionado se a escola sempre utilizou meios de tecnologias mesmo antes

da evolução da “internet”, o Diretor A, (2022) afirma que:

A escola sempre utilizou meios tecnológicos em suas metodologias, mesmo
antes da evolução da “internet”, trabalhávamos com vários programas de
leituras de notas (jogos Musicais) para PC e mais atualmente com os
“smartphones. (DA,2022).

5.3.1 Antes da pandemia

O diretor A, (2022) esclareceu que, “Os professores já tinham liberdade para

usar a “internet” à sua maneira para as aulas práticas do seu instrumento, claro que,

sempre relacionando com o cronograma da escola.” Ele ainda ressaltou que:

A escola implementou as aulas de teoria musical “on-line”, através de um
AVA próprio no ano de 2010, com muito sucesso pois as aulas assíncronas
foram muito úteis para os alunos que não tinham horários para estarem
presentes nas aulas em grupo. Além das agendas eletrônicas e registros de
presença através de plataforma própria. (DA,2022).

5.3.2 Experiência durante a pandemia

“A única mudança foi que implementamos os "plugins" necessários para

realizarmos as aulas remotas em nossa plataforma, e abrimos uma sala de aula para cada

professor ministrar as aulas práticas.” (DA,2022).

A próxima pergunta foi o fechamento da entrevista. Quando interrogado

sobre, se a experiência durante a pandemia mudou a visão da escola quanto ao uso da

“internet”, o diretor A, (2022) respondeu: “Para nossa escola, a pandemia só acelerou o

processo que já tínhamos previsto e implementado a 10 anos atrás”. Ele ainda foi um

pouco mais longe fazendo uma analogia da presente realidade:

Esse é o futuro da educação, porém com algumas ressalvas. Mesmo com a
volta presencial das aulas, em alguns momentos, ainda utilizamos as
plataformas remotas, por exemplo: quando os pais não podem levar o aluno
até a escola, eles só avisam a direção com antecedência e a aula é
realizada remotamente. (DA,2022).
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Com uma visão mais mercadológica e pensando num bom atendimento ao

cliente (alunos) o Diretor A, (2022) afirma que: “Para nós, o cliente é quem decide qual a

melhor alternativa para ele no momento.” Quando encerramos as perguntas a conversa se

estendeu mais um pouco onde o Diretor A, (2022) pode divulgar mais sobre as

funcionalidades das plataformas em sua escola: “Na verdade, temos várias plataformas

AVA”. Dando continuidade, ele ainda afirmou: “E nesse ano, vamos implementar ainda mais

com os vídeos, aulas interativas, onde o aluno terá que interagir com a gravação.”

(DA,2022).

Mostrando a praticidade das plataformas em organização e acompanhamento

no aprendizado dos alunos, o Diretor A, (2022) relata o seguinte: “A plataforma oferece

controle total das tarefas enviadas e realizadas com relatório completo”. Numa forma mais

descontraída da conversa ele continua: “Para nós o futuro chegou a anos atrás, só

estamos aprimorando cada vez mais[...]modéstia à parte…(risos).” Em seguida eu faço um

complemento da conversa afirmando: “Ainda bem! Né… que vocês já estavam preparados,

porque a pandemia não avisou que viria… (risos).”

Na sequência o Diretor demonstra mais ainda o interesse em falar sobre

outras funcionalidades das plataformas: “Além da teoria por EAD e as aulas remotas, ainda

temos Portal do Aluno sendo um repositório de partituras e vídeos de dicas de todos os

cursos oferecidos pela escola.” (DA,2022). Com um tom de fala voltado mais para a

divulgação dos trabalhos da escola, ele continua: “É muito material produzido nestes

últimos anos, e sempre estamos atualizando as nossas plataformas, inclusive temos o

aplicativo para IOS e Android.” (DA,2022).

Logo após a resposta acima, fiz-lhe uma pergunta: “Você mesmo, é o

responsável pela produção das plataformas? Ou delega esta função para outro? Então ele

respondeu:

Eu mesmo faço tudo, inclusive instalação e configuração dos provedores,
por isso fiz a pós-graduação para poder realizar as adaptações necessárias,
pois o ensino de música é bem diferenciado para ser ofertado remotamente
ou por EAD. (DA,2022).

Assim, é notável o aperfeiçoamento dos educadores e o interesse de cada

vez mais lecionar musicalmente com o apoio das plataformas junto ao conteúdo

pedagógico para a transmissão em rede, via “internet”. (CIELAVIN; MENDE,2020). Isso

desenvolve no educador um certo interesse em aprimorar e inovar meios em que suas

aulas possam se tornar cada vez mais interessantes
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa buscou compreender o ensino digital relacionado com o

conhecimento de seus professores no uso da “internet” em escolas particulares de música

na cidade de Porto Velho, RO, analisando sua natureza como instituição de caráter privado

e seu funcionamento envolvido à sociologia dentro de um espaço físico e virtual.

Primeiramente, o texto mostra o interesse dos educadores em aderir cada

vez mais às técnicas didáticas digitais, até mesmo, os professores mais antigos. Estes já

entenderam a importância e praticidade que a “internet” oferece no ensino atual. Sabem

que não conseguem ficar de fora e que a corrida frenética para as atualizações é constante

no dia a dia do educador moderno.

Em seguida, aparece alguma das complexidades como: o conhecimento no

uso das máquinas portáteis mais por parte dos professores, de como eles irão se sair

perante seus alunos, pois as tecnologias se tornaram participativas e a troca mútua de

informações se tornam cada vez mais frequentes em salas de aulas. Um professor pode

ficar constrangido tendo que pedir a um aluno sobre informação digital, pois a maioria

dessa nova geração são autônomos conhecedores desse mundo virtual.

Na sequência, entramos numa visão no âmbito da infraestrutura de uma

escola de música livre, esclarecendo as relações entre o espaço físico com o virtual, o

qual, torna-se inseparáveis, dependentes de um bom funcionamento, tendo como alicerce

os setores administrativos envolvidos para manter uma boa estrutura nas inter-relações

pessoais, professores, alunos e escola. Assim, o ambiente passa a desenvolver uma

estabilidade tanto no conforto do local oferecido para os alunos como também na aquisição

dos recursos materiais.

Destacou-se também, o seguimento dessas escolas de música de caráter

privado num padrão ou modelo empresarial, fazendo com que elas se distinguem umas

das outras, devido às suas organizações internas. Todo seu comportamento perante as

adversidades, como se sairão de situações difíceis fará toda diferença quanto a sua

sustentabilidade no mercado.

Sobre esses desafios o texto traz na discussão a situação pandêmica, onde

os entrevistados, mesmo diante das dificuldades, conseguiram estabilizar um padrão de

ensino adaptado aos recursos da “internet”. Isso se deve também pelo fato de antes já

estarem habituados no ensino digital. Claro que, a maioria enfrentou novidades, sem saber
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a dimensionalidade de recursos oferecidos pela “internet”, mas os resultados vieram

gradativamente com as descobertas através de pesquisas, testes e aplicações, na prática.

Outro fator importante foi sobre as novas experiências adquiridas com as

tecnomídias durante a pandemia vivida pelos professores aumentando mais ainda o

interesse desses educadores pelo ensino digital. Se antes eles já enxergavam a “internet”

como um aliado no seu dia a dia de educador, durante a pandemia isso se intensificou

dando uma certeza de continuidade com essa nova prática de ensino atual.

Foi fundamental discutir com os entrevistados o antes e o durante a

pandemia, para analisarmos esse tipo de evolução que houve nos entrevistados quanto ao

saber digital. A escola escolhida para a discussão foi incrivelmente surpreendente quanto

ao seu avanço tecnológico. É o tipo de escola que deixa um resultado de sucesso,

também, como empresa. E corresponde com os pontos essenciais que o texto aponta para

escolas de música privadas no ensino atual.

Como o trabalho relata, por mais que a “internet” possa trazer alguns

problemas para os professores como: tentar tirar o foco do aluno sobre o conteúdo

aprendido na escola por estar em casa tendo acesso às inúmeras informações ou até

mesmo a falta de uma boa conexão, isso não compromete a qualidade digital usado como

ferramentas nos ensinos da era virtual. Pois, os entrevistados mostram que, com um bom

auxílio do educador, os alunos conseguem sim, progredirem no seu aprendizado.

Realizar este trabalho, fez-me entender ainda mais a necessidade da fusão

do ensino digital às práticas pedagógicas musicais. Pois, com a ampliação da "internet",

criou-se outro mundo educacional, ou até mesmo um “laboratório virtual”, onde o professor

tem que unificar os dois mundos, estar presente com o aluno no contato físico e, ao mesmo

tempo, buscando, utilizando, extraindo informações para uma compartilhação com seu

aluno através da rede. Minha expectativa é que este trabalho possa estimular outros

estudos voltados para a evolução do ensino de música — prática instrumental — através

da “internet” e a observação na criação e surgimento de novas plataformas que facilitem ao

professor de música aplicar medidas pedagógicas inovadoras em suas aulas.
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