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Resumo: O trabalho apresenta o relato de uma experiência interdisciplinar em Educação Musical e 
Informática Educativa desenvolvida no Colégio Pedro II. A educação por meios digitais já é uma 
realidade e o Colégio Pedro II historicamente se destaca pela sua capacidade de acompanhar as novas 
demandas em educação, procurando respondê-las, sempre buscando suprir as necessidades de seus 
alunos e docentes.  Assim, a criação do Portal de Educação Musical do Colégio Pedro II, patrocinado 
pela Petrobrás, através da Lei Rouanet, tem como objetivo desenvolver e partilhar conteúdos e 
atividades voltadas para o ensino-aprendizagem de música de seus 13.000 alunos, ampliando essa 
demanda a todos os alunos da rede pública de ensino. O projeto planeja disponibilizar o acesso a 
conteúdos de Educação Musical tais como apostilas, exercícios e partituras para flauta-doce, violão e 
coral, arranjos seqüenciados em extensão MP3, todos disponíveis para download. Neste portal, os 
jovens terão ainda a seu dispor aulas interativas sobre a história da música ocidental, étnica e 
brasileira, além de uma área para links que facilitem seu percurso na construção do conhecimento 
sobre a música em geral. 
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Introdução 

 Na evolução das discussões sobre os vários aspectos do uso de meios digitais, os 

fóruns internacionais têm incluído em suas pautas o tema do software livre e das novas 

possibilidades de difusão e acesso democrático à cultura. Tanto a sociedade quanto os órgãos 

governamentais percebem a urgência de empreender ações de inclusão digital e circulação de 

informação de caráter educativo. A sociedade civil, a cada dia que passa, vem acompanhando 

a “apropriação da cena pública pelos meios eletrônicos de comunicação”.3  

                                                            
1 Profª deEducação Musical do Colégio Pedro II, Drª em História (UFF) e Ms em Música (UNIRIO): 
monicaleme@inpauta.com.br. O artigo teve a participação da Profª Vanessa Marinho, de Informática Educativa 
do Colégio Pedro II, Ms em Educação (UFRJ) Vmarinho2005@gmail.com. 
2 Profª de Informática Educativa do Colégio Pedro II, Ms em Educação Musical (CBM) mrepsold@gmail.com 
3 CANCLINI, Nestor Garcia. Consumidores e Cidadãos. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 1999, p.271. Segundo 
MARTIN-BARBERO, a massificação da cultura na era moderna se deu primeiramente através da escola e da 
igreja, depois através da literatura de cordel, do melodrama, da organização massiva do espaço urbano e da 
produção industrial (MARTIN-BARBERO, Jesus. Dos Meios às Mediações. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2001, p. 
23). Hoje a escola parece estar a reboque dos meios eletrônicos, ou pela incapacidade dos governos de 



O desafio de defender uma escola pública de qualidade, capaz de acompanhar a 

emergência de novos espaços de construção do saber, se soma ao desafio de suprir as 

necessidades da geração do terceiro milênio. As crianças e jovens que nascem e crescem em 

meio à intensa “cyber-circularidade” cultural do mundo globalizado vem mediando sua 

relação com o mundo4 por meio de tecnologias como a Internet.   

Entretanto é necessário ir além. Primeiro é preciso equacionar o difícil binômio da 

exigência do mundo contemporâneo versus os meios efetivos que o Governo Federal 

disponibiliza a todas as instituições públicas de ensino básico. São necessários investimentos 

contínuos e planejados. Segundo, é necessário incentivar projetos pedagógicos que busquem 

suprir as necessidades dos novos alunos do século XXI, navegantes pós-modernos 

acostumados aos apelos dos meios de comunicação.5 O projeto deste portal é uma experiência 

que busca respostas para essas questões.  

Temos plena consciência do grande desafio que temos pela frente: trabalhar no sentido 

de educar jovens inteiramente familiarizados com a nova linguagem que emergiu 

impulsionada pelo avanço tecnológico e que nos transformou em “imigrantes digitais” 

tentando ensinar conteúdos adaptando-nos aos novos “padrões de pensamento” dos “nativos 

digitais”.6 

Objetivos do portal 

 O objetivo do projeto “Portal de Educação Musical do Colégio Pedro II” é pesquisar 

material e organizar conteúdos programáticos da área de Educação Musical para livre acesso 

eletrônico dos estudantes e professores do Colégio Pedro II (CPII) e também do público em 

geral. Dessa forma, o projeto possui os seguintes objetivos específicos: 
                                                                                                                                                                                          
empreender investimentos para fazer uma escola de vanguarda, ou pela impossibilidade dos professores 
responderem a tantas questões, em meio a sua grande carga de trabalho. 
4 Essa mediação se dá ao largo da Escola, contribuindo inevitavelmente para o desenvolvimento dos indivíduos. 
Cabe à Escola oferecer também essa mediação, dentro da nova linguagem e dos novos símbolos que vem 
surgindo nesse processo, auxiliando o processo de individuação, ou seja, a passagem do conhecimento social 
para o individual, dentro de uma perspectiva crítica (VYGOTSKY, 1998; SAVIANI, 2000).  
5 Hoje, existe uma enorme quantidade de material didático voltado para a educação musical circulando na 
internet. E os jovens vêm lançando mão desses recursos, fora da escola.  Em contrapartida, a escola e os 
professores em geral não tem sido capazes de orientar seus alunos, desenvolvendo neles um senso crítico em 
relação a essa circulação de informação sem precedentes. A escola não compete com os meios de comunicação e 
muitas vezes é vista pelo aluno como algo atrasado e fora de moda. Para esses jovens os espaços de legitimação 
culturais estão fora da escola. É preciso fazer com que a escola crie novos espaços de circulação de informação, 
onde a construção do conhecimento se dê dentro dos “meios em que se movem o pensamento e a sensibilidade 
das massas” (CANCLINI, Op. Cit., p. 272). 
6 Segundo Marc Prensky, os estudantes de hoje pensam e processam informações fundamentalmente de maneira 
diferente que a nossa geração. Seus padrões de pensamento são diferentes e conseqüentemente seus processos de 
individuação tornaram-se diferentes (PRENSKY, 2001 e VYGOTSKY, 1998).  



1. Orientar alunos na utilização de ferramentas de pesquisa da Internet, facilitando seu 

estudo; 

2. Oferecer aos professores um espaço próprio para acompanhar o conteúdo que está 

sendo trabalhado em toda a instituição de maneira mais rápida e objetiva; 

3. Criar um espaço de construção coletiva do conteúdo da disciplina Educação Musical; 

4. Elaborar CD-Rom para que alunos e demais interessados, sem acesso à Internet, 

possam também utilizar o mesmo material offline.  

Estratégia de ação / desenvolvimento dos objetivos específicos 

 Na presente proposta de ensino por meios eletrônicos, o projeto conta com uma equipe 

multidisciplinar formada por uma professora de Educação Musical, duas professoras de 

Informática Educativa, alunos pesquisadores da instituição e outros profissionais contratados 

para questões técnicas de elaboração de produtos digitais.  Este grupo está reunido para criar 

materiais didáticos de apoio, com acesso a informações, conteúdos e exercícios de fixação 

voltados para a Educação Musical, organizados de forma não linear, mas dentro dos 

pressupostos teóricos da hipermídia.  

 O projeto PORTAL DE EDUCAÇÃO MUSICAL DO COLÉGIO PEDRO II tem 

planejado, para executar dentro do período previsto de 24 meses, a estruturação de um portal 

eletrônico com uma série de atividades de caráter didático-pedagógico, baseadas no conteúdo 

programático da disciplina, a saber: 

• História da Música Ocidental (ensino fundamental) e História da Música Popular 

Brasileira (ensino fundamental e médio): 

 Criação de apresentações interativas com o conteúdo programático da área, 

especificamente às séries a que se destinam; 

 Seleção de links para pesquisa sobre cada conteúdo programático; 

•  Ensino de instrumentos (flauta-doce, canto coral, violão etc): 

 Conteúdo específico sobre técnica instrumental em flauta-doce soprano (com 

cartão de digitação interativo), violão e canto coral; 

 Partituras interativas nas quais o aluno poderá ouvir a música, enquanto vê a 

rolagem das figuras na pauta; 

 Partituras digitalizadas para flauta-doce (com cifras para acompanhamento e/ou 

tablaturas), para serem impressas pelos alunos em casa; 



 Partituras cifradas para instrumentos harmônicos (violão e teclado), com 

tablaturas ou não; 

  Repertório de “bases” pré-gravadas em MP3, disponíveis para download, a 

fim de que os alunos, e demais usuários do portal, possam desenvolver suas 

habilidades, tanto na escola como em sua casa; 

• Atividades de pesquisa: lista de links para pesquisa escolar sobre música; 

• Jogos e atividades lúdicas: palavras cruzadas, caça-palavras, “qual é a música”, etc.  

 Além do portal, disponível na Internet a partir de 2009, está prevista a reprodução de 

5.000 exemplares de CD-Roms, para serem distribuídos aos alunos do CPII, bibliotecas, 

instituições voltadas ao ensino de música (escolas de música, universidades, conservatórios), 

professores e alunos da rede pública, ONGs e outros. 

Conclusões parciais 

 Promover a democratização da informação e a liberdade digital da humanidade 

tornou-se palavras de ordem para educadores, pesquisadores, estudantes e agentes culturais. 

Afinal, as crianças e jovens de hoje, que nasceram sob o impacto da sociedade da informação, 

devem estar inseridos nessa revolução digital de forma efetiva, a fim de exercerem suas 

potencialidades intelectuais e criativas, suas capacidades de reflexão e tornarem-se cidadãos 

de seu país e do mundo.  

O Colégio Pedro II, por sua vez, sempre valorizou a disciplina da Educação Musical, 

conferindo-lhe a mesma importância de todas as outras disciplinas presentes na sua grade 

curricular. Com o intuito de propiciar meios que auxiliem os professores na sua prática 

didática, são incentivadas atividades musicais extraclasse, tais como corais, bandas, grupos 

instrumentais e outros que reafirmam o gosto dos alunos pela Educação Musical na 

instituição. Então, nesse contexto, desde 2005, a experiência do trabalho interdisciplinar, 

associando Música e Informática Educativa, tem sido bem recebida pelos alunos da Unidade 

Humaitá II, do CPII. As atividades realizadas alternadamente entre a sala de música e o 

laboratório de informática têm se mostrado proveitosas na fixação de conteúdos 

programáticos, além de proporcionar aos estudantes a possibilidade de aulas mais dinâmicas, 

mais prazerosas e produtivas. Os alunos expressaram maior interesse pelos conteúdos e os 

resultados da aprendizagem revelaram-se no bom aproveitamento que os alunos tiveram nas 

avaliações feitas logo após as aulas e nas avaliações gerais.  



Os resultados positivos dessa estratégia pedagógica foram responsáveis por conduzir à 

proposta de criar um portal direcionado à aprendizagem de música. Espera-se que essa 

iniciativa inédita contribua para a democratização da educação musical, conectando-a não 

somente à vida escolar como também à vida cotidiana de tantos outros jovens brasileiros. 

Quem sabe, em breve seja possível conectar milhões de estudantes brasileiros em uma rede de 

educação musical, que desenvolva projetos à distância? Fomentando ao que Lèvy chama de 

inteligência coletiva.7 A idéia desse projeto é plantar uma pequena semente que dê muitos 

frutos. 
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7 O papel da escola democrática é fundamental para a criação do utópico porém irreversível “espaço do saber”, 
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